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Voorwoord 
 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie die ik heb geschreven voor de heer mr. A.J. Tavasszy tijdens de 

afstudeerfase van de opleiding HBO-rechten aan Hogeschool Leiden.  

Deze afstudeerscriptie heb ik geschreven omdat ik het een zeer interessant onderwerp vind. Door de 

jaren heen hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden in zowel de wetgeving als de jurisprudentie 

met betrekking tot de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Onlangs is weer iets nieuws 

ontwikkeld wat van invloed kan zijn op de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Door de 

ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben vond ik het erg leuk om te onderzoeken wat dit voor 

invloed heeft op de uiteindelijke vergoeding die wordt toegekend in de praktijk. Daarmee heb ik jullie 

tevens een beeld willen schetsen van het complexe arbeidsrechtsysteem in Nederland.  

Graag zou ik iedereen willen bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van mijn 

scriptie. In het bijzonder wil ik mijn opdrachtgever de heer mr. A.J. Tavasszy bedanken voor de 

medewerking, de begeleiding en zijn visie omtrent dit onderwerp. Ik waardeer het enorm dat ik de 

kans heb gekregen om mijn afstudeerscriptie over de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding te 

kunnen schrijven. Ook wil ik graag mijn afstudeerbegeleider de heer mr. V.A. Jongste en mijn 

onderzoeksdocent mevr. I. van Mierlo bedanken voor de begeleiding en de feedback. 

 

Sacha Heemskerk 

Rijnsburg, 3 juni 2013 
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Samenvatting  
Er zijn onduidelijkheden over hoe de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding 

wordt bepaald. Dit komt door de uitspraken van de Hoge Raad (Van der Grijp/Stam) en 

(Rutten/Breed). In deze uitspraken heeft de rechter aangegeven dat de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding bepaald dient te worden aan de hand van alle relevante feiten en 

omstandigheden. Tevens hebben de rechters aangegeven dat geen gebruik mag worden gemaakt 

van een abstracte formule, maar dat er nauwkeurig rekenschap moet worden gegeven en inzichtelijk 

moet worden gemaakt hoe de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding is bepaald. 

Mijn doelstelling in dit onderzoek is om duidelijkheid te scheppen over hoe de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding na de uitspraken van de Hoge Raad wordt bepaald.  

Om erachter te komen hoe de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt 

bepaald, heb ik een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd. Ik heb de feiten en omstandigheden die van 

belang zijn voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging en de feiten en 

omstandigheden die van belang zijn voor de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding in kaart 

gebracht. Daarnaast heb ik onderzocht hoe de hoogte van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding wordt bepaald, namelijk begroot, geschat of naar billijkheid wordt vastgesteld. 

Als laatste heb ik de rekenmethode van de website hoelangwerkloos.nl besproken en onderzocht 

wat dit in de praktijk voor invloed heeft of kan hebben voor het bepalen van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding.  

Uit het jurisprudentieonderzoek is naar voren gekomen dat de feiten en omstandigheden die van 

belang zijn voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, bijna identiek zijn 

aan de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. Enkele uitzonderingen daargelaten. Echter verschillen de belangrijkste feiten 

en omstandigheden wel van elkaar. Voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging zijn de belangrijkste feiten en omstandigheden: de leeftijd van werknemer, lengte 

dienstverband, functioneren, positie op de arbeidsmarkt, eenzijdige werkervaring / opleiding, het 

begeleiden naar ander werk, aangeboden financiële vergoeding, inkomensachteruitgang en 

draagkracht van werkgever. Voor de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding waren de volgende 

omstandigheden het belangrijkst: aangeboden financiële vergoeding, draagkracht van werkgever, 

begeleiden naar ander werk, inkomensachteruitgang, pensioenschade en positie op de arbeidsmarkt 

van werknemer. Daarnaast heb ik alle feiten en omstandigheden in groepen onderverdeeld. Veel 

feiten en omstandigheden worden namelijk in veel gevallen in onderlinge samenhang bekeken.  

Tussen de uitspraken verschilt het enorm op welke manier de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding wordt bepaald. De opzeggingsvergoeding kan namelijk worden begroot, 

geschat of naar billijkheid worden vastgesteld. Ook is een combinatie van deze manieren mogelijk. In 

de meeste gevallen wordt de vergoeding naar billijkheid vastgesteld of begroot/naar billijkheid 

vastgesteld. Wel wordt er in veel uitspraken een periode door de rechter bepaalt. Deze periode kan 

naar billijkheid zijn vastgesteld waarvan redelijk wordt geacht dat de werkgever over die periode een 

financiële vergoeding voor werknemer treft of er wordt een schatting gemaakt van de verwachte 

werkloosheidsduur van werknemer. Indien een schatting gemaakt wordt van de verwachte 

werkloosheidsduur kan de rekenmethode van de website www.hoelangwerkloos.nl als uitgangspunt 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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worden genomen. Op dit moment is er één uitspraak van de kantonrechter Utrecht waarin de 

vergoeding gebaseerd op de rekenmethode is toegekend. 

De hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald aan de hand van de 

relevante feiten en omstandigheden. Daarnaast is de manier waarop de opzeggingsvergoeding wordt 

vastgesteld van belang voor de hoogte. Om een zo hoog mogelijke kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding te eisen, is het van belang de feiten en omstandigheden aan te voeren die van 

toepassing zijn op de cliënt. Voor het berekenen van de inkomensschade kan de website 

hoelangwerkloos.nl als uitgangspunt worden genomen. Tevens dienen de feiten en omstandigheden 

aangevoerd te worden waar geen rekening mee wordt gehouden in de rekenmethode. Deze feiten 

en omstandigheden zouden ervoor kunnen zorgen dat de periode van verwachte werkloosheid 

wordt verlengd, waardoor sprake is van een hogere inkomensschade en een hogere vergoeding zal 

worden toegekend.   
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1. Inleiding 

1.1 Probleembeschrijving   

1.1.1 Duaal ontslagstelsel  

In Nederland is sprake van een duaal ontslagstelsel. Dit houdt in dat twee soorten ontslagprocedures 

gevolgd kunnen worden om een werknemer te ontslaan. Voor het eenzijdig doen eindigen van een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of van bepaalde tijd die nog niet van rechtswege is 

geëindigd, dient de werkgever een keuze te maken tussen opzeggen op grond van artikel 6 van het 

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Hierna: BBA 1945) of ontbinden op grond van 

artikel 685 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: art. 7:685 BW)1. Een werkgever kan een 

arbeidsovereenkomst opzeggen na een verkregen ontslagvergunning van het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (hierna: UWV)2 of ontbinden door middel van een ontbindingsprocedure 

bij de kantonrechter3.  

Er is een groot verschil tussen deze twee ontslagprocedures. Het grootste verschil tussen deze twee 

ontslagprocedures zit hem in de ontslagvergoeding. 

De kantonrechter kan bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst een vergoeding toekennen indien hem 

dat op grond van artikel 7:685 lid 8 BW redelijk voorkomt. Voor het vaststellen van de vergoeding in een 

ontbindingsprocedure bij de kantonrechter wordt gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. De 

kantonrechtersformule is (A x B x C). Hierbij spelen vier factoren een rol, namelijk: 

 de gewogen dienstjaren en de leeftijd van de werknemer (A) 

 het brutoloon alsmede andere vaste beloningsbestanddelen (B) en  

 de correctiefactor (C). De correctiefactor wordt vastgesteld aan de hand van wiens zijde de 

meeste verwijtbaarheid ligt voor het ontslag, de werkgever of de werknemer4.  

Het UWV daarentegen kan geen vergoeding aan de werknemer toekennen5. 

Doordat er bij het UWV geen vergoeding wordt toegekend en het bij de kantonrechter gebruikelijk is om 

een vergoeding toe te kennen gebaseerd op de kantonrechtersformule, kunnen er grote verschillen 

ontstaan tussen werknemers indien zij dezelfde leeftijd, lengte dienstverband en hoogte brutoloon 

hebben, ondanks dat er sprake is van een soortgelijke ontslaggrond. 

Om een voorbeeld te geven: indien een werknemer 30 jaar in dienst is, 50 jaar oud is en een brutoloon 

heeft van € 4.000, -, dan zal bij dezelfde ontslaggrond de werknemer bij een ontbindingsprocedure van 

de kantonrechter € 100.000,00 (A x B x C) als vergoeding mee kunnen krijgen en na een 

opzeggingsprocedure bij het UWV € 0,00. De verschillen zijn vooral groot indien een werknemer lang in 

dienst is geweest bij de werkgever en een hogere leeftijd heeft.  

Al jaren leidt het duale stelsel tot discussie. Dit komt omdat velen van mening zijn dat de verschillen 

tussen de opzeggingsprocedure en de ontbindingsprocedure niet uit te leggen zijn en zouden daarom 

willen dat het duale stelsel wordt afgeschaft6.  

                                                           
1 Van Vliet en Filippo 2012, p. 112 
2 Loonstra 2012, p. 117 
3 Loonstra 2012, p. 123 
4 Plessen en Massuger 2011, p. 141 
5 Van Vliet en Filippo 2012, p. 137 
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1.1.2 Procedure op grond van kennelijk onredelijke opzegging  

De omstandigheid dat het UWV aan de werknemer geen ontslagvergoeding kan toekennen, betekent 

echter niet dat een opgezegde werknemer helemaal geen aanspraak kan maken op een 

schadevergoeding. Nadat de arbeidsovereenkomst van een werknemer, na verkregen ontslagvergunning 

is opgezegd, kan de werknemer namelijk een procedure starten op grond van kennelijk onredelijke 

opzegging7. Op grond van artikel 7:681 lid 1 BW kan de rechter een schadevergoeding toekennen aan de 

werknemer, indien de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is opgezegd.  

Lange tijd is er in de literatuur discussie geweest over de wijze waarop de schadevergoeding in een 

kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure vastgesteld moet worden. Tevens werd in de rechtspraak 

geen eenduidige maatstaf gegeven over het vaststellen van de schadevergoeding in een kennelijk 

onredelijke opzeggingsprocedure.  

Voor de vaststelling van de ontbindingsvergoeding op grond van art. 7:685 BW wordt een vaste formule 

gebruikt, de kantonrechtersformule. Voornamelijk ging de discussie in de literatuur over de vraag of de 

kantonrechtersformule ook toegepast mag worden bij het vaststellen van de schadevergoeding bij een 

kennelijk onredelijke opzegging. In de rechtspraak werd hier verschillend over geoordeeld8. De Hoge 

Raad heeft in een tweetal uitspraken aangeven dat voor de berekening van een kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding geen gebruik gemaakt mag worden van een abstracte formule9.  

Het onderzoek heb ik uitgevoerd in opdracht van advocatenkantoor Tavasszy. Voor mr. Tavasszy is het 

onduidelijk hoe de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald na de 

uitspraken van de Hoge Raad. Mr. Tavasszy behartigt de belangen van cliënten. Op dit moment zijn het 

voornamelijk werknemers die worden bijgestaan door mr. Tavasszy. Om een werknemer bij te staan in 

een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure, is het van belang om te weten hoe de hoogte van een 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald. Indien vaststaat hoe de hoogte wordt 

bepaald, kan mr. Tavasszy hier rekening mee houden met het aanvoeren van bepaalde feiten en 

omstandigheden.   

1.2 Opbouw van het onderzoek  

Allereerst is het juridisch kader in kaart gebracht. Hierbij zijn alle relevante wet- en regelgeving en 

jurisprudentie besproken. Voornamelijk artikel 7:681 BW, omdat dit het betreffende artikel is voor 

zowel de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure als de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. Daarna komt de kennelijk onredelijke opzegging aan bod. In dit hoofdstuk 

wordt een gedeelte van de resultaten van het jurisprudentieonderzoek besproken. De relevante 

feiten en omstandigheden worden in kaart gebracht en worden ieder apart van elkaar toegelicht. 

Daarnaast zijn de relevante feiten en omstandigheden in groepen verdeeld die in onderlinge 

samenhang worden bekeken in de jurisprudentie. In hoofdstuk 4 wordt de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding besproken. In dit hoofdstuk worden tevens de relevante feiten en 

omstandigheden besproken die van belang zijn voor het bepalen van de vergoeding en wordt 

besproken of de schadevergoeding wordt begroot, geschat of naar billijkheid wordt vastgesteld en 

wat dit inhoudt. Als laatste wordt de rekenmethode die op de website www.hoelangwerkloos.nl 

staat vermeld besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de relevante feiten en 

                                                                                                                                                                                     
6 Van Vliet en Filippo 2012, p. 112 
7 Van Vliet en Filipo 2012, p. 134 
8 Van Vliet en Filippo 2012, p. 136 
9 HR 27 november 2009, LJN:BJ6596 en HR 12 februari 2010, LJN:BK4472 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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omstandigheden voor het bepalen van de werkloosheidsduur, de beperkingen die de website heeft, 

de opvallendste resultaten en de invloed van de website op de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. De onderwerpen zijn in chronologische volgorde opgebouwd.  

1.3 Doel- en vraagstelling  

Zoals eerder vermeld behartigt een advocaat de belangen van een cliënt. Voor een werknemer is het 

van belang om een zo hoog mogelijke vergoeding te krijgen. Indien vast komt te staan welke feiten 

en omstandigheden van belang zijn voor het vaststellen van een kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding en hoe de hoogte van een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt 

bepaald, kunnen deze feiten en omstandigheden worden aangevoerd in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure en rekening worden gehouden met de wijze waarop de vergoeding wordt 

vastgesteld om een zo hoog mogelijke vergoeding toegekend te krijgen. Mijn doelstelling is dan ook 

om duidelijkheid te geven over hoe in de jurisprudentie, na de uitspraken van de Hoge Raad, de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald. Om hier antwoord op te kunnen geven is 

het van belang om de relevante feiten en omstandigheden in kaart te brengen en op welke wijze de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt vastgesteld.  

Mijn vraagstelling luidt:  

“Hoe wordt de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding bepaald door de 

rechtbanken sector kanton en gerechtshoven na de arresten van de Hoge Raad Van der Grijp/Stam 

(27-11-2009) en Rutten/Breed (12-02-2010) in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure?” 

 

De deelvragen die ik heb beantwoord om op mijn hoofdvraag antwoord te kunnen geven zijn: 

1. Wat is de relevante wet- en regelgeving? 

2. Wat is in de uitspraken van de Hoge Raad (Van der Grijp/Stam) en (Rutten/Breed) bepaald? 

3. Welke feiten en omstandigheden spelen een rol bij het bepalen of sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging? 

4. Welke feiten en omstandigheden spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding? 

5. Wordt de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding begroot, geschat of naar billijkheid 

vastgesteld? 

6. Wat betekent de website www.hoelangwerkloos.nl voor het bepalen van de hoogte van de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. 

1.4 Begripsafbakening  

Schade: schade die is ontstaan naar aanleiding van een kennelijk onredelijke opzegging. De schade 

die een werknemer heeft geleden kan op de werkgever worden verhaald in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure en kan gecompenseerd worden door een kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. 

Opzeggingsvergoeding/vergoeding: de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding die kan worden 

toegekend in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure.  

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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1.5 Methoden  

De methode die ik voor dit onderzoek heb gebruikt is jurisprudentieonderzoek met een klein gedeelte 

literatuuronderzoek. Tevens heb ik een interview afgenomen met mevrouw Roebersen. Zij heeft 

meegewerkt aan de totstandkoming van de rekenmethode die gepubliceerd is op de website 

www.hoelangwerkloos.nl.  

 

Literatuuronderzoek; 

Het eerste gedeelte van mijn onderzoek betreft literatuuronderzoek. De informatie die uit het 

literatuuronderzoek naar voren is gekomen, heb ik verwerkt in hoofdstuk 2, het juridisch kader. Tevens 

heb ik veel gebruik gemaakt van literatuuronderzoek tijdens het verzamelen van gegevens. Ik heb de 

informatie die beschikbaar is over dit onderwerp verzameld en daarna geselecteerd op relevantie voor 

mijn onderzoek. Aan de hand van mijn deelvragen heb ik de informatie geselecteerd. Ook tijdens het 

onderzoek heb ik gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Ik heb  namelijk de wetgeving, literatuur en 

kamerstukken geanalyseerd om mijn eerste deelvraag te beantwoorden. In mijn eerste deelvraag heb ik 

in kaart gebracht wat er op dit moment is geregeld en bepaald omtrent een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure en de toekenning van een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding en hoe dit 

in het verleden was. Uit het onderzoek zal blijken waarom de wetsgeschiedenis van dit onderwerp van 

belang is.   

Daarnaast heb ik de uitspraken van de Hoge Raad Van der Grijp/Stam van 27 november 2009 en 

Rutten/Breed van 12 februari 2010 besproken om in kaart te brengen wat er in deze uitspraken is 

bepaald en hoe de hoogte van een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding moet worden bepaald. 

Ook heb ik een tweetal belangrijke uitspraken van vóór de uitspraken van de Hoge Raad besproken om 

een beeld te creëren hoe de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding hiervoor werd 

bepaald. Deze uitspraken zijn tevens van belang om de uitspraken van de Hoge Raad te begrijpen. Door 

deze jurisprudentiezaken te bespreken heb ik mijn tweede deelvraag beantwoord. Mijn eerste twee 

deelvragen heb ik in één hoofdstuk opgenomen in het onderzoek, namelijk hoofdstuk 2 het juridisch 

kader. 

 

Jurisprudentieonderzoek; 

Voor de hoofdstukken 3, 4 en 5 heb ik een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd. Het 

jurisprudentieonderzoek wat ik uitgevoerd heb betreft de periode na de uitspraken van de Hoge Raad 

Van der Grijp/Stam van 27 november 2009 en Rutten/Breed van 12 februari 2010. De periode waar ik 

een jurisprudentieonderzoek over heb uitgevoerd betreft dus de periode na 12 februari 2010 tot heden. 

Ik heb onderzocht wanneer er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging door de relevante feiten 

en omstandigheden in kaart te brengen waarop de rechter bepaalt dat er sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging. Ondanks dat het onderwerp van mijn scriptie de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding is, heb ik toch ook de relevante feiten en omstandigheden in kaart gebracht die 

van belang zijn voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Ik heb dit gedaan 

omdat uit het jurisprudentieonderzoek naar voren is gekomen dat in veel gevallen de feiten en 

omstandigheden die van belang waren voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging, ook van belang waren voor het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. 

Om deze reden is het van belang eerst te weten welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor 

het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Daarnaast kan een werknemer pas in 

aanmerking komen voor een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding als vast is komen te staan dat 

sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Ook heb ik door middel van jurisprudentieonderzoek 

in kaart gebracht welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor het bepalen van de kennelijk 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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onredelijke opzeggingsvergoeding. Om dit in kaart te brengen heb ik van dezelfde uitspraken gebruik 

gemaakt als voor het in kaart brengen van de relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de 

kennelijk onredelijke opzegging. Daarnaast heb ik deze uitspraken gebruikt om te analyseren of de 

hoogte van de opzeggingsvergoeding wordt begroot, geschat of naar billijkheid is vastgesteld. Tijdens het 

uitvoeren van het onderzoek heb ik besloten om dit tevens in kaart te brengen, omdat het een beter 

beeld geeft over hoe de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald. Daarom heb ik 

tijdens het onderzoek besloten een deelvraag aan mijn onderzoek toe te voegen.  

 

In eerste instantie heb ik 40 uitspraken van de rechtbanken sector kanton gelezen. Dit heb ik gedaan om 

een goed beeld te kunnen schetsen van de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het 

bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging en voor het bepalen van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding. Daarna heb ik de uitspraken geselecteerd op relevantie. Ik heb 

daarbij voornamelijk opvallende/merkwaardige uitspraken geselecteerd om in mijn scriptie op te nemen. 

Deze selectie heb ik op zo’n wijze gedaan dat geen verkeerde voorstelling wordt gemaakt van de 

relevante feiten en omstandigheden. Ik heb namelijk voornamelijk gekeken naar bijkomende feiten en 

omstandigheden die tevens van belang waren voor het bepalen of er sprake was van een kennelijk 

onredelijke opzegging en voor het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. 

Uiteindelijk heb ik 20 uitspraken van de kantonrechter in mijn scriptie opgenomen. Ik heb gekozen om 

een groot aantal uitspraken eerst te lezen, om de betrouwbaarheid te vergroten. Door een groot aantal 

uitspraken eerst te lezen kan ik een goede analyse maken van de feiten en omstandigheden die van 

belang zijn.  

Hierna heb ik de uitspraken van de gerechtshoven geanalyseerd. Ook hierbij heb ik eerst een groot 

aantal uitspraken gelezen en daarna 8 uitspraken in mijn onderzoek opgenomen. Van de gerechtshoven 

heb ik minder uitspraken in mijn onderzoek opgenomen, omdat er minder uitspraken van de 

gerechtshoven zijn en er minder uitspraken nodig zijn om een goed beeld te kunnen geven van de 

relevante feiten en omstandigheden. Dit komt omdat er maar 5 gerechtshoven waren in Nederland, 

tegenover 19 rechtbanken. Hierdoor kan ik met minder uitspraken tevens een goed en betrouwbaar 

beeld geven van de relevante feiten en omstandigheden. Er is op dit moment één uitspraak waarbij de 

rekenmethode van de website www.hoelangwerkloos.nl is toegekend. Deze uitspraak heb ik op dezelfde 

wijze geanalyseerd door ook bij deze uitspraak de relevante feiten en omstandigheden in kaart te 

brengen. De resultaten die naar voren zijn gekomen uit het jurisprudentieonderzoek heb ik in tabellen 

verwerkt en in de bijlage opgenomen.  

 

Interview; 

Tijdens mijn onderzoek heb ik een interview afgenomen met mevrouw Roebersen.  Zij heeft meegewerkt 

aan de totstandkoming van de rekenmethode die is opgenomen op de website 

www.hoelangwerkloos.nl. De insteek was om een interview met professor Evert Verhulp af te nemen, 

maar vanwege een drukke agenda had de heer Verhulp hier geen beschikbare ruimte voor. Omdat 

mevrouw Roebersen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de rekenmethode kon zij tevens 

mijn vragen beantwoorden. Ik heb een gestructureerd interview afgenomen. Ik heb eerst een vragenlijst 

opgesteld aan de hand van een topiclijst met open en gesloten vragen. Ik heb gekozen voor een 

gestructureerd interview, omdat ik wist welke informatie ik nodig had en de mogelijkheid had om open 

en gesloten vragen te stellen. Voor de meeste vragen heb ik naar een mening gevraagd. Door een 

interview met mevrouw Roebersen te hebben afgenomen, ben ik meer te weten gekomen over de 

resultaten van het onderzoek wat door hen is verricht en de interpretatie van bepaalde resultaten. Het is 

een betrekkelijk klein interview, omdat er maar een aantal punten onduidelijk waren. 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
http://www.hoelangwerkloos.nl/
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Tevens zou ik een interview afnemen met de CNV met betrekking tot de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. Echter na telefonisch contact te hebben gehad waarbij ik geïnformeerd heb naar 

de werkwijze en dergelijke, kwam ik erachter dat wat zij doen omtrent een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure, niet van belang was dit onderzoek. Ik wilde namelijk graag een interview afnemen 

bij de CNV, om erachter te komen in hoeverre er rekening wordt gehouden met het voorkomen van een 

kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure in een sociaal plan. Ook wilde ik erachter komen of zij gebruik 

maken of zullen gaan maken van de website www.hoelangwerkloos.nl. Echter is mij aangegeven dat het 

vanwege een te geringe draagkracht van de werkgever eigenlijk nooit lukt om een vergoeding te treffen 

voor werknemer met het doel een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding te voorkomen. Om die 

reden wordt eigenlijk alleen maar gekeken naar de draagkracht van werkgever.  

 

Het onderzoek is zeer betrouwbaar, omdat het voornamelijk is gebaseerd op feiten. Mijn eerste 

deelvraag is namelijk beantwoord door informatie die ik uit de wetgeving, literatuur en kamerstukken 

heb gehaald. Mijn tweede deelvraag is beantwoord aan de hand van jurisprudentiezaken en 

wetsartikelen. De meeste bronnen die ik gebruikt heb om mijn tweede deelvraag te beantwoorden is 

dus gebaseerd op vaststaande feiten en betrouwbare bronnen. Voor mijn derde, vierde en vijfde 

deelvraag heb ik een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd. Ik heb onderzocht hoe de hoogte van de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald in de jurisprudentie na de uitspraken van de 

Hoge Raad in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure. Dit heb ik aan de hand van vaststaande 

feiten uit eerdere jurisprudentiezaken gedaan, waardoor het een zeer betrouwbaar onderzoek is. De 

resultaten heb ik in tabellen verwerkt. Hierdoor kunnen de feiten en omstandigheden die zijn 

aangevoerd tijdens een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure makkelijk afgelezen worden. Door 

middel van de tabellen kan namelijk worden afgelezen hoe vaak welke feit of omstandigheid werd 

meegenomen door de rechter in de beoordeling of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. 

Ik ben gestructureerd te werk gaan, zodat fouten en toevalligheden zijn voorkomen. Bij het 

jurisprudentieonderzoek heb ik gebruik gemaakt van veel jurisprudentiezaken. Ik heb een zeer groot 

aantal van de jurisprudentiezaken die beschikbaar waren over dit onderwerp gelezen en geanalyseerd, 

waardoor fouten door toevalligheden zijn voorkomen. Voor mijn zesde deelvraag heb ik voornamelijk 

gebruik gemaakt van het interview die ik heb afgenomen en de toelichting op de rekenmethode. Ook dit 

zijn betrouwbare bronnen. In het grootste gedeelte van het interview heeft mevrouw Roebersen 

namelijk opvallende resultaten verklaard. Het interview heb ik volledig uitgeschreven en in de bijlage 

opgenomen.   

   

De gegevens die ik heb verzameld uit het jurisprudentieonderzoek heb ik eerst per uitspraak in een 

schema verwerkt. Hierbij heb ik verschillende feiten vermeld zoals welke instantie, reden van het 

ontslag, de leeftijd van werknemer, lengte dienstverband van werknemer etc. Hierdoor is er een goed 

overzicht ontstaan van de factoren die van belang zijn bij het bepalen van de hoogte van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding. Door dit in een tabel te noteren is de informatie overzichtelijk 

verwerkt en is de kans op fouten verkleind. De gegevens zijn in tabellen verwerkt om de uitkomsten te 

kunnen vergelijken. In de tabel kan namelijk nauwkeurig worden afgelezen welke feiten en 

omstandigheden zijn meegenomen bij het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging 

en bij het bepalen van de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding.  

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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2. Juridisch kader  

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk heb ik het juridisch kader besproken. Daarbij is de relevante wet- en regelgeving en 

jurisprudentie besproken.  

Eerst wordt de ontslagprocedure bij het UWV besproken, omdat een werknemer enkel een kennelijk 

onredelijke opzeggingsprocedure kan starten indien de arbeidsovereenkomst van werknemer is 

opgezegd middels een ontslagvergunning van het UWV. Het is daarom van belang in grote lijnen te 

weten hoe een ontslagprocedure bij het UWV in zijn werk gaat, waarom deze ontslagroute is ontstaan 

en wat opvallend is aan deze procedure. Voorafgaand aan een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure, is namelijk de procedure bij het UWV. 

Daarna wordt de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure besproken, waarbij ook de 

ontstaansgeschiedenis van artikel 7:681 BW en de wettelijke criteria van een kennelijk onredelijke 

opzegging aan bod komt. De geschiedenis is relevant om toe te lichten om in de volgende hoofdstukken 

een oordeel te kunnen geven of rechters conform de wetgeving uitspraak doen en of het doel van de 

invoering van artikel 7:681 BW wordt nageleefd. Ook is van belang om te weten wanneer een 

werknemer een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure kan starten. Daarom worden ook de 

wettelijke criteria besproken.  

Als laatste wordt de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding aan de hand van de relevante wetgeving 

en jurisprudentie besproken. Zoals in het inleidende hoofdstuk al naar voren is gekomen, was er 

onduidelijkheid over hoe de schadevergoeding in geval van een kennelijk onredelijke opzegging 

vastgesteld moest worden. Dit was zowel in de literatuur als in de rechtspraak het geval. Zoals eerder 

vermeld kan de kantonrechter in een ontbindingsprocedure op grond van art. 7:685 lid 1 BW een 

vergoeding toekennen, terwijl het UWV hier niet toe bevoegd is. In de jurisprudentie werd geprobeerd 

de verschillen tussen deze twee procedures te verkleinen. Daarom worden de belangrijkste 

jurisprudentiezaken uit het verleden en de uitspraken van de Hoge Raad besproken, inzicht te geven 

over de wijze van toekenning van een vergoeding in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure in 

het verleden en hoe dit eigenlijk zou moeten conform de uitspraken van de Hoge Raad. Voordat een 

oordeel kan worden gegeven of de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding na de uitspraken van de 

Hoge Raad op een juiste manier wordt bepaald, is het van belang op de hoogte te zijn van de 

ontwikkelingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Daarom wordt naast de jurisprudentie uit 

het verleden ook een wetswijziging besproken die in het verleden heeft plaatsgevonden wat invloed 

heeft gehad en nog steeds heeft bij het bepalen van de kennelijk onredelijk opzeggingsvergoeding. Ook 

is deze informatie van belang voor het bespreken van de volgende hoofdstukken waarin de resultaten 

van het jurisprudentieonderzoek worden toegelicht.  

2.2 Procedure bij UWV      

Een werkgever heeft voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig van het UWV 

op grond van artikel 6 BBA 1945.  

Artikel 6 lid 1 BBA 1945 luidt: 

“De werkgever behoeft voor de opzegging van de arbeidsverhouding voorafgaande toestemming van 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen” 
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Het UWV moet daarbij het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak in acht nemen voordat een 

ontslagvergunning kan worden afgegeven. Verder wordt op deze regelgeving van het UWV niet in 

gegaan, omdat het voor dit onderwerp niet van belang is. Echter is het wel goed om te weten dat het 

UWV zich aan bepaalde regelgeving dient te houden voordat er een ontslagvergunning kan worden 

afgegeven. Nadat de werkgever een ontslagvergunning van het UWV heeft verkregen, mag de 

werkgever pas overgaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. De regels omtrent de opzegtermijn 

van art. 7:672 BW moeten daarbij in acht worden genomen10.  

Het BBA 1945 waarin de regels omtrent opzegging in zijn opgenomen, is in 1945 in werking getreden 

omdat het economisch leven in Nederland totaal ontwricht was na de Tweede Wereldoorlog. Het BBA 

1945 is in werking getreden om in verband met de wederopbouw enige ordening aan te brengen in de 

toenmalige crisis. In deze noodmaatregel kon er een strak beleid op sociaal - economisch terrein gevoerd 

worden. De regeling was bedoeld als tijdelijke regeling, totdat de verhoudingen in voldoende mate 

gestabiliseerd zouden zijn en de economie weer op orde was om op eigen kracht verder te gaan. Echter 

behoort het BBA 1945 nog steeds tot het huidige ontslagrecht,  waardoor er nog steeds sprake is van een 

duaal ontslagstelsel11.  

2.3 De kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure  

Nadat een werknemer is ontslagen middels een ontslagvergunning van het UWV, kan de werknemer een 

kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure starten op grond van art. 7:681 BW. Dit is een nieuwe 

procedure, geen rechtsmiddel. Voor een werknemer staat namelijk geen rechtsmiddel open nadat de 

werkgever een ontslagvergunning van het UWV heeft verkregen. Dit houdt in dat er geen bezwaar of 

beroep open staat tegen de beslissing van het UWV. Er kan geen beroep worden gedaan op de kennelijk 

onredelijke opzegging indien de arbeidsovereenkomst is beëindigd door rechterlijke ontbinding, 

rechtswege of door middel van een beëindigingsovereenkomst12. De rechter is verplicht om de volledige 

zaak opnieuw te beoordelen in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure13. De rechter moet de 

standpunten zelfstandig beoordelen en mag niet uitgaan van het oordeel van het UWV. De laatste jaren 

wordt steeds vaker een beroep gedaan op de kennelijk onredelijkheid van een opzegging. Dit kan 

worden verklaard doordat geen hoger beroep mogelijk is tegen een beslissing van het UWV en omdat 

het UWV geen vergoeding kan toekennen aan een werknemer indien de werkgever toestemming krijgt 

de arbeidsovereenkomst op te zeggen14. De kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure speelt dus een 

steeds grotere rol binnen ons ontslagsysteem.  

Zowel een werknemer als een werkgever kan een beroep doen op art. 7:681 BW. Echter in de praktijk is 

het meestal de werknemer die een beroep doet op de kennelijk onredelijke opzegging15. In mijn scriptie 

zal ik mij daarom enkel toespitsen op de werknemer die een beroep doet op art. 7:681 BW.  

Het eerste lid van art. 7:681 BW, kennelijk onredelijke opzegging luidt: 

“Indien één van de partijen de arbeidsovereenkomst, al of niet met inachtneming van de voor de 

opzegging geldende bepalingen, kennelijk onredelijk opzegt, kan de rechter steeds aan de wederpartij 

een schadevergoeding toekennen”.  

                                                           
10 Loonstra 2012, p. 117 
11 Loonstra 2012, p. 116 
12 Bakels 2011, p. 169 
13 Plessen en Massuger 2011, p. 132 
14 Van Genderen, Fluit, Stefels, Witte en de Wolff 2010, p. 229 en 230 
15 Van Vliet en Filippo 2012, p. 134 
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Uit dit artikel blijkt dat enkel de wederpartij een vordering kan instellen wegens een kennelijk onredelijke 

opzegging. Een werknemer kan dus geen vergoeding vorderen in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure indien hij de arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd. Dit geldt ook voor de 

werkgever die de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd met de werknemer16. 

Uit dit artikel blijkt tevens dat in eerste instantie sprake moet zijn van een kennelijk onredelijke 

opzegging, voordat de rechter bevoegd is om een schadevergoeding toe te kennen. De rechter zal dus 

eerst moeten beoordelen of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, indien dit het geval is, 

welke vergoeding daar dan passend bij is17. Een kennelijk onredelijke opzegging kan worden veroorzaakt 

door de reden van de opzegging, de wijze van de opzegging en op de gevolgen van de opzegging18.  

De vraag is nu wanneer een opzegging kennelijk onredelijk is. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge 

Raad dient bij de beoordeling of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging alle 

omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Een enkele omstandigheid kan daarbij niet 

doorslaggevend zijn19. Ook blijkt dit uit de memorie van toelichting20. Indien de arbeidsovereenkomst 

wordt opgezegd tijdens de proeftijd, kan dit niet kennelijk onredelijk zijn op grond van art. 7:676 lid 2 

BW. Daarbij is een beding waarin is overeengekomen dat een beroep op de kennelijk onredelijkheid van 

de opzegging niet mogelijk is, nietig op grond van art. 7:681 lid 4 BW21.  

2.3.1 De ontstaansgeschiedenis 

De reden van de invoering van de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure is, omdat men vond dat 

enkel een formele toetsing aan de hand van de opzegtermijn onvoldoende was. Daarom is dit aangevuld 

door toetsing aan een materieel criterium, namelijk het huidige artikel 681 van boek 7 BW22. Echter was 

dit artikel bedoeld om duidelijke (kennelijke) misslagen te corrigeren. Echter is de toepassing van artikel 

7:681 BW door de jaren heen veel ruimer geworden23.  

Het artikel omtrent kennelijk onredelijke opzegging is in 1954 in werking getreden bij wet van 17 

december 195324. Er is geen abstracte definitie van “kennelijk onredelijk” opgenomen in de wet. Aan de 

rechtsprekende macht is daarom een grote mate van vrijheid toegekomen omtrent de beoordeling van 

de kennelijk onredelijkheid van een opzegging. Er is geen abstracte definitie bepaald in wet van 

“kennelijk onredelijk”, omdat dit uiterst bezwaarlijk en zeer gevaarlijk zou zijn. Dit blijkt uit de memorie 

van toelichting25. Vanuit de jurisprudentie zou op den duur wel vastheid komen aan het begrip. Wel is 

door de toenmalige Minister van Justitie de heer H. Mulderije aangegeven dat kennelijk betekent, voor 

een redelijk oordelend mens26.  

Bij de invoering van het artikel omtrent een kennelijk onredelijke opzegging is wederom het duale stelsel 

aan het licht gebracht. Er ontstond discussie over het voortbestaan van artikel 6 BBA 1945. De 

                                                           
16 Van Genderen, Fluit, Stefels, Witte en de Wolff 2010, p. 229 
17 Loonstra 2012, p. 105 
18 Nieuwenhuis, Stolker en Valk 2012, p. 3369 
19 Van Vliet en Filippo 2012, p. 134 
20 Kamerstukken II, 3, p. 5 
21 Van Genderen, Fluit, Stefels, Witte en de Wolff 2010, p. 228 en 229 
22 Bakels 2011, p. 168 
23 Bakels 2011, p. 169 
24 Bakels 2011, p. 168 
25 Kamerstukken II, 3, p. 5 
26 Kamerstukken II, 6, p.30 
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Commissie voor Privaat- en Strafrecht wenste afschaffing van het BBA 1945, omdat zij de administratieve 

controle die nu wordt uitgevoerd door het UWV, zo snel mogelijk vervangen hadden zien worden door 

een rechterlijk toezicht achteraf27.  Echter was de toenmalige Minister van Justitie de heer H. Mulderije 

van mening dat indien het BBA 1945 afgeschaft zou worden, dit indirect of direct een ongunstige invloed 

op de werkgelegenheid zou hebben28. Het BBA 1945 is daarom toch verenigd met de rechterlijke 

controle achteraf. Hierdoor is het duale stelsel in stand gebleven en bleef het BBA 1945 van kracht, 

terwijl dit eigenlijk was bedoeld als tijdelijke noodmaatregel, zie  paragraaf 2.2 van dit hoofdstuk.  

2.3.2 De wettelijke criteria van een kennelijk onredelijke opzegging 

Er is dan geen definitie in de wet bepaald van de betekenis van “kennelijk onredelijk”, wel heeft de 

wetgever  een paar criteria opgesteld, wat niet limitatief is, waar een werknemer zich op kan beroepen 

en wat eventueel, indien de rechter dit rechtvaardigt, tot een kennelijk onredelijke opzegging kan leiden.  

Omdat in de praktijk sub a en b van art. 7:681 lid 2 BW het meest worden aangevoerd, zal ik mij 

daarom beperken tot de eerste twee criteria. 

a) “Wanneer de opzegging geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave van een 

voorgewende of valse reden”. 

 

In de memorie van toelichting is bepaald met betrekking tot het punt “zonder opgave van redenen”, 

dat voldoende is indien de werknemer voor of bij het ontslag op de hoogte was van de reden. Niet 

vereist is dat bij het ontslag mondeling of schriftelijk de reden moet zijn meegedeeld. Ook indien in 

het ontslagbewijs een andere reden staat vermeld, dan de werkelijke reden die aan de werknemer is 

meegedeeld, kan geen beroep gedaan worden op art. 7:681 lid 2 sub a BW kennelijk onredelijke 

opzegging. Onder de opgave van redenen wordt namelijk de reden bedoeld die aan de werknemer is 

meegedeeld29. Wel dient de werkgever te kunnen bewijzen welke reden aan de werknemer is 

meegedeeld30.  

Echter is op 1 januari 1999 art. 7:669 BW ingevoerd. Dit artikel luidt: 

“ Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek schriftelijk 

opgave van de reden van opzegging”. 

 

Doordat dit wetsartikel is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek is de reden van het ontslag makkelijker 

te achterhalen. Indien een werknemer een beroep doet op het ontbreken van een opgave van de reden 

van de opzegging, kan dit enkel slagen indien wel is verzocht om een opgave van de reden31.  

Met een voorgewende reden wordt een reden bedoeld die in werkelijkheid wel bestaat, maar die 

slechts wordt aangevoerd om een andere reden, de werkelijke reden, te camoufleren. Onder een 

valse reden wordt een reden verstaan die niet bestaat32. In sommige gevallen zal een voorgewende 

of valse reden of het niet meedelen van de reden niet leiden tot een kennelijk onredelijke opzegging. 

                                                           
27 Kamerstukken II, 4, p. 18 
28 Kamerstukken II, 6, p. 29 
29 Kamerstukken II, 3, p. 10 
30 Kamerstukken II, 4, p. 23 
31 Nieuwenhuis, Stolker en Valk 2012, p. 3369 
32 Kamerstukken II, 3, p. 10 
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Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de reden van de opzegging voor de werknemer 

bijvoorbeeld beledigend zou kunnen zijn. Als bijvoorbeeld de werkgever de werknemer niet 

vertrouwt33. 

b) “Wanneer, mede in aanmerking genomen de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de 

voor hem bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden, de gevolgen van de 

opzegging voor hem te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de 

opzegging”. 

 

Deze grond wordt in de praktijk het meest aangevoerd, het zogeheten gevolgencriterium34. In 1961 heeft 

de Hoge Raad uitspraak gedaan waarin een werknemer dit criterium aanvoerde. De Hoge Raad heeft 

toen besloten dat ook sprake kan zijn van een kennelijk onredelijke opzegging indien de werkgever niets 

te verwijten valt, maar het voldoende kan zijn indien de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te 

ernstig zijn in vergelijking tot het belang van de werkgever bij het ontslag. Sinds deze uitspraak van de 

Hoge Raad is de kennelijk onredelijkheid van een opzegging waarin een werkgever onvoldoende nazorg 

heeft geboden toegenomen35. Dit is een opvallende uitspraak, omdat het doel van artikel 7:681 BW was 

om duidelijke (kennelijke) misslagen te corrigeren, zie subparagraaf 2.3.136.   

2.4 De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding 

Als de rechter oordeelt dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk is, is het 

ontslag niet nietig. De rechter heeft de bevoegdheid een schadevergoeding toe te kennen op grond 

van art. 7:681 lid 1 BW of de werkgever te veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen op 

grond van art. 7:682 lid 7 BW37. In de praktijk komt een veroordeling tot herstel van de 

arbeidsovereenkomst zelden voor. Daarnaast kan de werkgever deze veroordeling afkopen op grond 

van artikel 7:682 lid 3 en 4 BW. Een kennelijk onredelijke opzegging kan ook niet altijd ongedaan 

worden gemaakt, omdat soms de arbeidsverhoudingen te erg zijn verstoord bijvoorbeeld. De kennelijk 

onredelijke opzegging wordt dan zoveel mogelijk verzacht door een financiële vergoeding, namelijk de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding38. Op grond van art. 7:683 lid 1 BW verjaren beide 

vorderingen 6 maanden na het einde van de dienstbetrekking39.  

Opvallend is toen het wetsartikel in 1954 in werking trad, het wetsartikel iets anders luidde, namelijk: 

“Indien één der partijen de dienstbetrekking, al of niet met inachtneming van de door de beëindiging 

geldende bepalingen, kennelijk onredelijk doet eindigen, kan de rechter steeds aan de wederpartij naar 

billijkheid een schadevergoeding toekennen”.  

 

Het belangrijkste verschil met de huidige omschrijving van het wetsartikel is dat bij de invoering is 

bepaald dat de rechter bevoegd was een schadevergoeding naar billijkheid toe te kennen. Echter dient 

                                                           
33 Kamerstukken II, 4, p. 23 
34 Van Vliet en Filippo 2012, p. 134 en 135 
35 Bakels 2011, p. 170 
36 Bakels 2011, p. 169??  
37 Plessen en Massuger 2011, p. 132 
38 Kamerstukken II, 3, p. 6 
39 Bakels 2011, p. 171 
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de rechter volgens het huidige artikel een schadevergoeding toe te kennen, het woord billijkheid is uit 

het wetsartikel geschrapt.  

De schadevergoeding die de rechter kan toekennen naar aanleiding van een kennelijk onredelijke 

opzegging is bedoeld als pleister op de wonden ten gevolge van de kennelijk onredelijke opzegging40. De 

schade die een werknemer kan vorderen naar aanleiding van een kennelijk onredelijke opzegging heeft 

ook betrekking op de langer durende onzekere toekomst. Deze schade is vaak moeilijk in te schatten en 

te bewijzen, omdat de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure binnen 6 maanden gestart dient te 

worden. Om deze reden is in het verleden gekozen voor een schadevergoeding naar billijkheid41. 

Doordat de woorden “naar billijkheid” waren opgenomen in de wet, volgt dat voor het stellen en 

bewijzen van de schade niet de strikte gewone regels van het BW golden42.  

De rechter stelde door middel van een belangenafweging de vergoeding voor een werknemer vast. 

Echter was dit eigenlijk geen subjectief oordeel. Wat is namelijk billijk? Dit is voor ieder persoon anders. 

De rechter kende naar zijn of haar mening een redelijke vergoeding toe. Tussen werknemers die in 

dezelfde positie zaten kon de vergoeding daarom enorm verschillen, waardoor dit in strijd was met de 

rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid43.   

Later is het woordje “billijkheid” komen te vervallen. In de memorie van toelichting van de wijziging is 

namelijk bepaald dat art. 6:97 BW in acht moet worden genomen44. Door het woord billijkheid in het 

wetsartikel op te nemen, werd beschreven hoe de schadevergoeding begroot moest worden. Dit was 

niet wenselijk, ook omdat dit overbodig was naast het bestaan van art. 6:97 BW45. Art. 6:97 BW luidt: 

“De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Kan 

de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.” 

 

Op grond van art. 6:97 BW geldt de algemene regel dat een rechter de schade begroot die het meest 

gelijk is aan de schade die is geleden. Pas als de schade niet door de rechter kan worden vastgesteld, zal 

de schade door de rechter worden geschat. Hierdoor werden de algemene regels van boek 6 BW, de 

bewijs –en stelplicht van toepassing verklaard46. De schade die een werknemer heeft geleden naar 

aanleiding van de kennelijk onredelijke opzegging dient te worden bewezen. De kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure moest alsnog binnen 6 maanden worden ingesteld.  

2.4.1 De jurisprudentie omtrent de kennelijk onredelijk opzeggingsvergoeding   

Op 14 oktober 2008 heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage uitspraak gedaan met betrekking tot de 

berekening van de vergoeding die moet worden toegepast bij een kennelijk onredelijke opzegging. 

Het hof heeft hierbij aangegeven dat er kantonrechters zijn die de kantonrechtersformule toepassen 

bij een kennelijk onredelijke opzegging en dat er kennelijk onredelijke opzeggingsprocedures zijn 

waarbij de kantonrechtersformule niet wordt toegepast. De hoven kende nauwelijks nog de 

kantonrechtersformule toe bij een kennelijk onredelijke opzegging, een enkele uitzondering 

                                                           
40 Kamerstukken II, 6, p. 30 
41 Kamerstukken II, 6, p. 30 
42 Kamerstukken II, 3, p. 9 
43 Loonstra 2012, p. 106 
44 Kamerstukken II, 3, p. 51 
45 Kamerstukken II, 5, p. 11 
46 Kamerstukken II, 3, p.51 
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daargelaten47. Op dat moment had de Hoge Raad zich nog niet uitgesproken over de wijze van 

toekenning. Echter was een uitspraak van de Hoge Raad wel gewenst, omdat de bestaande 

verschillen tussen de kantonrechters en de hoven vanuit het oogpunt van rechtseenheid niet 

gewenst waren. Het hof heeft er daarom voor gekozen om ook bij de beoordeling van de vraag of de 

opzegging kennelijk onredelijk is, de kantonrechtersformule tot uitgangspunt te nemen. 

Voornamelijk omdat het zowel in ontbindingsprocedures als in kennelijk onredelijke opzeggingszaken 

gaat om een vergoeding met het oog op de gevolgen van het eindigen van de dienstbetrekking, 

waarbij de schade abstract berekend wordt48. Door middel van de C-factor van de kantonrechters-

formule kan volgens het hof voldoende rekening worden gehouden met de hoogte van de 

vergoeding voor relevante omstandigheden.  

Het hof geeft in zijn uitspraak aan dat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging als niet ten 

minste een bedrag is aangeboden gelijk aan de kantonrechtersformule, verminderd met 30%. Hierbij 

geldt wel dat wanneer deze 30% minder is dan één maandsalaris (bepaald volgens de 

kantonrechterformule), de aftrek gelijk is aan één maandsalaris. Het hof neemt een verschil van 30%, 

omdat een verschil bestaat tussen de ontbindingsprocedure en een procedure van kennelijk 

onredelijke opzegging49.  

Opvallend aan deze uitspraak is, dat het hof de algemene (schadevergoeding) regels van boek 6 BW 

(hierna: boek 6 BW) niet in acht neemt. Indien de werkgever dus een vergoeding zou aanbieden 

gelijk aan de kantonrechtsformule verminderd met 30%, zou de opzegging niet kennelijk onredelijk 

kunnen zijn. Het hof beoordeeld niet aan de hand van alle feiten en omstandigheden of sprake is van 

een kennelijk onredelijke opzegging. Uit de memorie van toelichting is gebleken dat het hof dit wel 

zou moeten doen, zie noot 1950. Het hof ontwerpt dus een vaststaande formule die voor iedere 

werknemer gelijk is. Een werknemer hoeft bij het hof in ’s-Gravenhage de schade die hij heeft 

geleden naar aanleiding van de kennelijk onredelijke opzegging niet te bewijzen. Dit is niet conform 

de wet en de wetsgeschiedenis, zie paragraaf 2.4.  

Het hof Amsterdam heeft op 7 juli 2009 ook uitspraak gedaan over de vaststelling van de 

opzeggingsvergoeding naar aanleiding van een kennelijk onredelijke opzegging. Hof Amsterdam is 

van mening dat eerst vast moet komen te staan of er sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging in de zin van artikel 7:681 lid 1 BW. Indien het antwoord bevestigend is, komt de 

schadevergoeding aan de orde. Hof Amsterdam berekent, net als veel andere gerechtshoven, 

volgens de XYZ-formule. X staat voor het aantal gewogen dienstjaren, Y staat voor het 

laatstverdiende salaris en Z voor de correctiefactor. Er zijn enkele verschillen met betrekking tot de 

kantonrechtersformule. Het belangrijkste verschil is dat de correctiefactor standaard wordt gesteld 

op 0,551.  

Ook hier wordt een vaste formule gebruikt en hoeft de werknemer de schade niet te bewijzen 

conform boek 6 BW. Ook daarom is deze uitspraak in strijd met de wet en de wetsgeschiedenis. Wel 

geeft hof Amsterdam aan dat eerst moet worden beoordeeld of sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging en pas als dit het geval is, welke vergoeding er toegekend moet worden. Zo 

staat dit ook in art. 7:681 lid 1 BW beschreven, zie paragraaf 2.3. 

                                                           
47 Hof ‘s-Hertogenbosch, 22 april 2008, LJN:BD5660. 
48 HR 17 oktober 1997, NJ:1997, 266. 
49 Hof ’s-Gravenhage, 14 oktober 2008, LJN:BF7002 
50 Kamerstukken II, 3, p. 5 
51 Hof Amsterdam, 7 juli 2009, LJN:BJ1644 
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Vanwege het verschil in uitgangspositie of een opzegging kennelijk onredelijk moet worden geacht, 

alsmede het verschil in berekeningsmethodes om tot een vergoeding te komen, kreeg de werknemer 

belang bij forumshoppen. In Den Haag bestond er een grotere kans dat de opzegging kennelijk 

onredelijk zou worden geacht met een vaak hogere vergoeding dan bij de andere hoven het geval 

zou zijn geweest52. Dit was niet gewenst voor de rechtseenheid. Het was daarom van belang dat de 

Hoge Raad uitspraak zou doen over het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding.  

Op 27 november 2009 (Van der Grijp/Stam) heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over het vaststellen 

van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. De Hoge Raad heeft aangegeven dat eerst moet 

worden beoordeeld of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging aan de hand van de feiten en 

omstandigheden en pas als dit het geval is, er een vergoeding kan worden bepaald die aan de 

werknemer toegekend wordt. Ook geeft de Hoge Raad aan dat uit art. 7:681 lid 2 sub b BW blijkt dat 

indien geen voorziening is getroffen voor de werknemer, dit onvoldoende is om aan te nemen dat sprake 

is van een kennelijk onredelijke opzegging. Ook dan moeten alle feiten en omstandigheden worden 

meegenomen in de beoordeling. De opzegging moet namelijk in strijd zijn met algemeen aanvaardbare 

normen om te kunnen concluderen dat er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Voorts 

geeft de Hoge Raad aan dat de vergoeding op grond van art. 7:681 lid 1 BW een ander karakter heeft dan 

de vergoeding die de rechter ingevolge art. 7:685 lid 8 BW kan toekennen. De Hoge Raad heeft 

aangegeven dat in het eerste geval de rechter de schade moet begroten als schade die de werknemer als 

gevolg van de kennelijk onredelijke opzegging heeft geleden, terwijl bij ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst wegens verandering in de omstandigheden een vergoeding naar billijkheid kan 

worden toegekend. Het verschil van het bepalen van de hoogte van de vergoeding komt omdat het twee 

verschillende soorten procedures zijn. Ontbinding bij de kantonrechter is namelijk gericht op een 

spoedige beslissing, waarin de rechter beoordeelt aan de hand van hetgeen hem aannemelijk voorkomt 

of de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve beëindigt dient te worden en of het daarbij billijk is om een 

vergoeding toe te kennen. Een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure vindt plaats in een gewone 

procedure en gelden de regels van het bewijsrecht. De algemene regels omtrent schade van boek 6 BW 

moeten in acht worden genomen. De kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding is bovendien 

gerelateerd aan de aard en de ernst van het tekortschieten van de werkgever en de verplichting om zich 

als goed werkgever te gedragen. De rechter dient in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure 

steeds nauwkeurig rekenschap te geven van de concrete omstandigheden en factoren die meespelen bij 

het bepalen van de hoogte van de vergoeding. In de beslissing dient verantwoording te worden afgelegd, 

zodat voldoende inzicht wordt gegeven in de afweging die tot de beslissing over de hoogte van de 

vergoeding heeft geleid53. 

In de inleiding heb ik een voorbeeld gegeven van twee werknemers met dezelfde omstandigheden 

waarbij de ene werknemer in een ontbindingsprocedure een vergoeding van € 100.000,00 kreeg en een 

andere werknemer een vergoeding van € 0,00 nadat de arbeidsovereenkomst was opgezegd. In het 

verleden werd dit verschil in de jurisprudentie tijdens een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure 

wat meer naar elkaar toegetrokken door een vergoeding toe te kennen54. Echter is dit na de uitspraak 

Van der Grijp/Stam nu niet meer mogelijk en zullen de verschillen opnieuw groot zijn. De Hoge Raad 

heeft zijn beslissing gebaseerd op wettechnische argumenten. Er is namelijk gekeken hoe het huidige 

wetsartikel bedoeld is. Mr. O. van der Kind is van mening dat de verschillen in de hoogte van de twee 

                                                           
52 Jansen 2010, Arbeidsrecht, jaargang 17, p. 3-8 
53 HR 27 november 2009, LJN:BJ6596 
54 Hof ’s-Gravenhage, 14 oktober 2008, LJN:BF7002, Hof Amsterdam, 7 juli 2009, LJN:BJ1644 
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procedures in de praktijk niet uit te leggen zijn, ook niet met onderbouwing van wettechnische 

argumenten55.  

Kort na de uitspraak Van der Grijp/Stam van 27 november 2009 heeft de Hoge Raad op 12 februari 2010 

(Rutten/Breed) nog een uitspraak gedaan met betrekking tot de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. In deze uitspraak van 12 februari 2010 is de Hoge Raad tot dezelfde conclusie 

gekomen. Hierbij is aangegeven dat op grond van art. 6:97 BW de rechter de schade dient te begroten 

op de wijze die het meest in overeenstemming is. De rechter dient dus nauwkeurig rekenschap te geven 

om tot een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding te komen. Indien dit niet nauwkeurig kan 

worden vastgesteld, heeft de rechter de vrijheid de schade te schatten. De Hoge Raad wil dat de 

werkelijke omstandigheden als uitgangspunt worden genomen bij het bepalen van de hoogte van de 

schadevergoeding en geen abstracte formule56. 

De schadevergoeding die kan worden toegekend in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure is 

niet bedoeld als compensatie van het verlies van de baan zelf, maar als compensatie van de opzegging 

die kennelijk onredelijk is geschied. In sommige gevallen kan het zo zijn dat uit de aard van de kennelijk 

onredelijkheid voortvloeit dat de opzegging niet had mogen plaatsvinden. In het kader van het 

gevolgencriterium moet een vergelijking worden getrokken met de positie van de werknemer indien de 

opzegging wel redelijk was gebeurd. Het ligt dan voor de hand om die omstandigheden te bekijken die 

tot de kennelijk onredelijkheid hebben geleid. In sommige gevallen kan dan vrij nauwkeurig de schade 

worden berekend, zoals bijvoorbeeld pensioenschade. In andere gevallen zal dit lastiger zijn en zal er 

daarom een schatting gemaakt moeten worden57. Na de uitspraken Van der Grijp/Stam en Rutten/Breed 

dienen de rechtbanken sector kanton en de gerechtshoven inzicht te geven in de gedachtegang die heeft 

geleid tot de beoordeling dat er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, maar ook dient inzicht 

te worden gegeven in de wijze waarop de schade is berekend, geschat dan wel naar billijkheid is 

bepaald58.  

Mr. D.J. Buijs heeft in een artikel aangegeven dat achteraf duidelijk is dat de kantonrechtersformule niet 

kan worden toegepast bij de berekening van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Dit 

vanwege het verschil tussen de procedures van art. 7:681 en art. 7:685 BW en omdat in de 

kantonrechtersformule niet alle omstandigheden worden meegenomen die van belang zijn voor het 

vaststellen van een vergoeding. Echter geeft mr. D.J. Buijs aan dat dit niet wegneemt dat voor de 

bepaling van de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding bepaalde componenten van 

de kantonrechtersformule van belangrijke betekenis kunnen zijn, zoals de duur van het dienstverband en 

de hoogte van het loon59.   

Volgens mr. O. van der Kind is het wel denkbaar dat de rechters die een schadevergoeding moeten 

toekennen, omdat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, factoren die van belang zijn 

duidelijk benoemen en inzichtelijk zullen maken welke financiële gevolgen in soortgelijke gevallen 

eventueel aan de verschillende factoren kunnen worden verbonden. De benadering van de Hoge Raad 

                                                           
55 TRA 2010, 1, p. 20 en 21 
56 HR 12 februari 2010, LJN:BK4472 
57 TRA 2010, 1, p. 19 de techniek klopt, maar het werkt niet  
58 TRA 2010, 1, p. 19 
59 TRA 2010, 1, p. 19 
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maakt in ieder geval duidelijk dat de praktijk aan heroverweging toe is met betrekking tot toekenning en 

berekening van beëindigingsvergoedingen60.  

3. Kennelijk onredelijke opzegging 
 

3.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk is een gedeelte van de uitkomst van mijn jurisprudentieonderzoek besproken. De 

resultaten omtrent de kennelijk onredelijke opzegging zijn in dit hoofdstuk besproken. Zoals in 

hoofdstuk 2 naar voren is gekomen is in de wetgeving geen betekenis gegeven aan het begrip 

“kennelijk onredelijk”. Onduidelijk is dus wanneer sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. 

Uit de uitspraken van de Hoge Raad is tevens gebleken dat eerst dient komen vast te staan of sprake 

is van een kennelijk onredelijke opzegging, voordat aan de vraag wordt toegekomen of er een 

vergoeding wordt toegekend. Voordat dus de vraag beantwoord kan worden hoe de hoogte van de 

vergoeding wordt vastgesteld, dient eerst helder te worden wanneer sprake is van een kennelijk 

onredelijk opzegging. 

Eerst zijn de feiten en omstandigheden in kaart gebracht die van belang zijn voor het bepalen of 

sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. De uitkomsten van het jurisprudentieonderzoek 

zijn verwerkt in tabellen die opgenomen zijn in de bijlage. Tabel 1.1 t/m 1.3 betreffen de uitspraken 

van de rechtbanken sector kanton en tabel 2.1 en 2.2 betreffen de uitspraken van de gerechtshoven. 

De uitspraken zijn in chronologische volgorde van tijd opgenomen van links naar rechts, waarbij links 

het verleden is en rechts steeds dichter naar het heden komt. In de tabellen kan per uitspraak 

worden afgelezen op basis van welke feiten en omstandigheden de rechters hebben bepaald dat 

sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Elke feit en omstandigheid is in dit hoofdstuk 

toegelicht. 

Nadat alle feiten en omstandigheden apart zijn besproken, zijn de feiten en omstandigheden in 

groepen verdeeld. Er zijn namelijk veel feiten en omstandigheden die in onderlinge samenhang 

worden bekeken. De groepen zijn in dit hoofdstuk opgenomen en toegelicht.   

Omdat de uitspraken betrekking hebben op de oude gerechtelijke kaart, heb ik in de bijlage een 

overzicht opgenomen van de oude en de nieuwe gerechtelijke kaart, zie hiervoor bijlage 1. 

3.2 Relevante feiten en omstandigheden   

Leeftijd werknemer 

De leeftijd van werknemer speelt in de meeste gevallen een rol bij de bepaling of sprake is van een 

kennelijk onredelijke opzegging, zie daarvoor tabellen 1.1 t/m 2.2. Zoals kan worden afgelezen in 

tabellen 1.1 t/m 1.3 speelde bij de kantonrechter de leeftijd van werknemer in 17 van de 20 gevallen 

een rol. Bij de gerechtshoven is de leeftijd van werknemer in 7 van de 8 uitspraken meegenomen, zie 

daarvoor tabellen 2.1 en 2.2. De leeftijd van werknemer speelt een belangrijke rol bij de beoordeling 

hoe de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt is61. In de tabellen 1.1 t/m 2.2. kan worden 

                                                           
60 TRA 2010, 1, p. 20 en 21 
61 o.a. Ktr. Haarlem 24 februari 2011, LJN: BP6067, ktr. Assen 21 december 2010, LJN: BO9109, ktr. ’s-Hertogenbosch 
23 juni 2011, LJN: BQ9394, ktr. Alkmaar 18 augustus 2010, LJN: BN7723, gerechtshof Amsterdam 7 juni 2011, LJN: 
BR6704, gerechtshof Arnhem 13 december 2011, LJN: BU8212. 
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afgelezen dat op één uitspraak na, in alle gevallen dat de leeftijd van werknemer een rol speelde, de 

positie op de arbeidsmarkt ook een rol speelde62. Ook is dit andersom het geval. Indien de positie op 

de arbeidsmarkt van belang was, speelde de leeftijd van werknemer ook een rol, zie tabellen 1.1 t/m 

2.2.De leeftijden van werknemers variëren tussen de 40 en 62 jaar oud, waarin de werknemer in 17 

gevallen van de 24 50+ was toen de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Rechtbank Leeuwarden 

geeft in haar uitspraak aan dat het een feit van algemene bekendheid is dat de arbeidsmarktpositie 

van werknemers van (ruim) boven de vijftig een veel minder rooskleurige is dan die van jongere 

werknemers, omdat werkgevers in het algemeen minder snel geneigd zijn om oudere (duurdere) 

werknemers aan te nemen63. Ook rechtbank Breda geeft in haar uitspraak aan dat als hoofdregel er 

vanuit mag worden gegaan dat de arbeidsmarktpositie van een werknemer die 55+ is, minder gunstig 

is dan die van een jongere werknemer64. De meeste rechtbanken sector kanton en gerechtshoven 

zullen zich hierbij aansluiten, omdat in de meeste gevallen de leeftijd van een werknemer wordt 

meegenomen bij de bepaling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Echter kan er niet 

van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is. Bij de overige 5 uitspraken waarin de leeftijd van een 

werknemer niet werd meegewogen is in sommige gevallen de leeftijd van een werknemer ook 50+. 

De kantonrechter Almelo gaat er namelijk vanuit dat de kansen van werknemer (59 jaar) op de 

arbeidsmarkt gelijk is aan die van zijn leeftijdsgenoten met hetzelfde beroep en arbeidsverleden. In 

deze uitspraak wordt de leeftijd van werknemer dan ook niet meegenomen bij de vraag of sprake is 

van een kennelijk onredelijke opzegging65.  

Lengte dienstverband 

Ook de lengte van het dienstverband is een belangrijk feit bij de bepaling of sprake is van een 

kennelijk onredelijke opzegging. In de tabellen 1.1 t/m 1.3 kan namelijk worden afgelezen dat bij de 

kantonrechter de lengte van het dienstverband in 13 van de 20 gevallen een rol speelde bij het 

bepalen of sprake was van een kennelijk onredelijke opzegging. Bij de gerechtshoven werd dit in 7 

van de 8 uitspraken meegenomen, zie hiervoor tabellen 2.1 en 2.2. Net zoals bij de leeftijd van 

werknemer speelt de lengte van het dienstverband ook een rol bij het bepalen hoe de positie van de 

werknemer op de arbeidsmarkt is66. De lengtes van de dienstverbanden van de werknemers variëren 

bij de uitspraken van de rechtbanken sector kanton tussen de 6 en de 34 jaar. Bij de gerechtshoven 

ligt dit iets hoger, daar varieert het namelijk tussen de 10 en de 37 jaar.  

Jonge leeftijd van indiensttreding 

Met jonge leeftijd van indiensttreding wordt de leeftijd van werknemer bedoeld ten tijde van de 

indiensttreding. De leeftijd van indiensttreding speelt zelden een rol bij het bepalen of sprake is van 

een kennelijk onredelijke opzegging. In de tabellen 1.1 t/m 1.3 kan worden afgelezen dat de jonge 

leeftijd van indiensttreding bij de kantonrechter geen één keer van belang was van de 20 uitspraken. 

Bij de gerechtshoven is de jonge leeftijd van indiensttreding één keer van de 8 uitspraken 

meegenomen in de beoordeling, zie tabel 2.1. Gerechtshof Amsterdam heeft in zijn uitspraak 

aangegeven dat het een bijzondere omstandigheid betreft. Werknemer was namelijk 13 jaar oud 

toen hij bij zijn werkgever in dienst trad. Ook wordt in de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam 

aangegeven dat de jonge leeftijd van indiensttreding in negatieve zin invloed heeft op de positie op 
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63 Ktr. Leeuwarden 18 april 2012, LJN: BW5530 
64 Ktr. Breda 30 november 2011, LJN: BV3919 
65 Ktr. Almelo 1 februari 2011, LJN: BP2924 
66 o.a. Ktr. Rotterdam 13 mei 2011, LJN: BQ9271, gerechtshof ‘s-Gravenhage 13 juli 2010, LJN: BN2019, gerechtshof 
Leeuwarden 4 oktober 2011, LJN: BT6598 



24 
 

de arbeidsmarkt van werknemer67. Indien iemand op jonge leeftijd in dienst treed, heeft een 

werknemer eenzijdige werkervaring en een eenzijdige opleiding, zeker indien de lengte van het 

dienstverband daarnaast ook lang is wat bij deze werknemer het geval is.  

Functioneren 

Met functioneren wordt het functioneren van werknemer tijdens het dienstverband bedoeld. Het 

functioneren van werknemer wordt regelmatig meegewogen bij het bepalen of sprake was van een 

kennelijk onredelijke opzegging. Bij de kantonrechter speelde dit in 8 van de 20 uitspraken een rol, 

zie tabellen 1.1 t/m 1.3. Bij de gerechtshoven werd dit in 2 van de 8 uitspraken meegewogen, zie 

tabel 2.2. Er wordt beoordeeld of werknemer naar behoren heeft gefunctioneerd. Indien dit het 

geval is wordt dit meegewogen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging. In sommige gevallen worden er lange periodes terug gekeken om te beoordelen of een 

werknemer naar behoren heeft gefunctioneerd. Zie bijvoorbeeld de uitspraken van de rechtbank 

Rotterdam en Alkmaar. De kantonrechter Rotterdam heeft in haar uitspraak uit 2011 bepaald dat 

werknemer tot aan zijn ziekmelding in november 2006 goed heeft gefunctioneerd. Echter was dit wel 

een uitzonderlijke situatie omdat de lengte van het dienstverband op dat moment al 31 jaar had 

geduurd en er sprake was van arbeidsongeschiktheid68. Eerder heeft rechtbank Alkmaar erg 

opvallend geoordeeld dat ondanks volgens werkgever er in 2008 en 2009 voorbeelden waren van 

disfunctioneren, de kantonrechter oordeelt dat moet worden aangenomen dat werknemer in ieder 

geval tot 2008 naar behoren heeft gefunctioneerd69. Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken dat 

de rechter geen één keer tot de conclusie is gekomen dat werknemer niet naar behoren zou hebben 

gefunctioneerd. Dit heeft er mee te maken dat bijna in alle gevallen de ontslaggrond 

bedrijfseconomische redenen is, waardoor het functioneren van werknemer niet snel ter discussie 

staat. Mede daarom is de uitspraak van rechtbank Alkmaar zo opvallend, omdat de werkgever 

aangeeft dat sprake was van disfunctioneren en dat de kantonrechter dan aangeeft dat er moet 

worden aangenomen dat vóór die periode wel naar behoren is gefunctioneerd.  

Disciplinaire maatregel 

Met disciplinaire maatregel wordt bedoeld dat de werkgever eerst een disciplinaire maatregel had 

moeten opleggen, voordat werd overgegaan tot opzegging van de arbeidsovereenkomst. Het 

opleggen van een disciplinaire maatregel werd in één uitspraak van de gerechtshoven meegenomen 

in de beoordeling, zie tabel 2.2. In de meeste gevallen is de ontslaggrond in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure namelijk bedrijfseconomische redenen. Indien de werkgever de 

dienstbetrekking eerder heeft beëindigd door ontslag op staande voet, kan dit later, bij een kennelijk 

onredelijke opzeggingsprocedure wel van belang zijn. In de uitspraak van hof Den Haag heeft er een 

incident plaatsgevonden tussen werknemer en twee collega’s van hem. Het hof heeft geoordeeld dat 

voldoende aannemelijk was dat werknemer zich tegenover zijn twee collega’s ernstig had misdragen, 

terwijl daarvoor geen rechtvaardiging bestond. De werkgever heeft gesteld dat bij onderzoek is 

gebleken dat werknemer zich (de laatste tijd) vaker agressief en onheus heeft opgesteld tegen zijn 

collega’s. Het hof rekent werkgever aan dat er niet eerder een disciplinaire maatregel is opgelegd, 

zoals een ernstige waarschuwing, berisping of schorsing voor een beperkte tijd. Niet is gebleken dat 

werknemer niet voor verbetering vatbaar zou zijn geweest indien werkgever er met werknemer over 

in gesprek was gegaan70. Opvallend is dat het hof oordeelt dat werknemer zich inderdaad 

                                                           
67 Gerechtshof Amsterdam 28 juni 2011, LJN: BR4439 
68 Ktr. Rotterdam 13 mei 2011, LJN: BQ9271 
69 Ktr. Alkmaar 18 augustus 2010, LJN: BN7723 
70 Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 februari 2013, LJN: BZ2261 



25 
 

onrechtvaardig heeft gedragen, maar dat van een goed werkgever alsnog verwacht mag worden dat 

er inspanningen worden verricht om werknemer goed te laten functioneren binnen de onderneming.  

Positie arbeidsmarkt 

Met positie op de arbeidsmarkt wordt bedoeld de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt na 

het einde van het dienstverband. Er wordt beoordeeld of de werknemer na het ontslag snel een 

nieuwe vergelijkbare dienstbetrekking zou kunnen vinden met een vergelijkbaar inkomen. Bij de 

beoordeling hoe de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt is, wordt gebruik gemaakt van de 

leeftijd van werknemer, de lengte van het dienstverband, de jonge leeftijd van indiensttreding, de 

eenzijdige werkervaring/opleiding, het lage opleidingsniveau, de aangeboden scholing tijdens 

dienstverband en arbeidsongeschiktheid. Ook speelt de economische situatie van Nederland hierbij 

een rol en de economische situatie binnen een branche bijvoorbeeld. Rechtbank Groningen houdt in 

zijn uitspraak namelijk rekening met de economische ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in 

het notariaat. De kantonrechter geeft hierbij aan dat de positie op de arbeidsmarkt van werknemer 

daardoor is verslechterd en daardoor de kansen op het vinden van een nieuwe dienstbetrekking 

binnen het notariaat is verkleind71. De positie van de werknemer op de arbeidsmarkt speelt een 

grote rol bij het bepalen of de opzegging kennelijk onredelijk is. Bij de kantonrechter werd dit 

namelijk in 16 uitspraken van de 20  meegewogen, zie tabellen 1.1 t/m 1.3. In de tabellen 2.1 en 2.2 

kan worden afgelezen dat bij de gerechtshoven van de 8 uitspraken, 7 keer de positie van werknemer 

op de arbeidsmarkt werd meegewogen. Een werknemer kan zijn slechte positie op de arbeidsmarkt 

onderbouwen door het aantal sollicitaties te overhandigen die de werknemer na het ontslag zonder 

succes heeft verricht. De rechter neemt dit mee in de beoordeling hoe de positie van de werknemer 

op de arbeidsmarkt is72.  

Aangeboden scholing tijdens dienstverband 

Met aangeboden scholing tijdens dienstverband wordt scholing bedoeld die is aangeboden door 

werkgever om de kennis van werknemer te verbeteren of te verbreden. Indien werknemer geregeld 

scholing tijdens zijn dienstverband aangeboden heeft gekregen, kan zijn positie op de arbeidsmarkt 

daardoor zijn verbeterd73. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn oordeelt de kantonrechter uit 

Arnhem74. Dit punt werd enkel tweemaal bij de gerechtshoven meegenomen in de beoordeling of er 

sprake was van een kennelijk onredelijke opzegging, zie tabel 2.1 en 2.2. Indien dit vaker aan de kant 

van werknemer aangevoerd zou worden, zou dit wellicht vaker worden meegenomen in de 

beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging.  

Laag opleidingsniveau 

Door het lage opleidingsniveau wordt de positie op de arbeidsmarkt verkleind75. In tabel 1.3 kan 

worden afgelezen dat bij de kantonrechter het lage opleidingsniveau van werknemer in één van de 

20 uitspraken een rol speelde. Bij de gerechtshoven werd in 3 uitspraken van de 8 het lage 

opleidingsniveau van werknemer meegenomen. Zie hiervoor tabel 2.1. 
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Eenzijdige werkervaring / opleiding 

Indien werknemer eenzijdige werkervaring en/of een eenzijdige opleiding heeft, is dit nadelig voor 

de positie van werknemer op de arbeidsmarkt76. Bij de uitspraken van de kantongerechten speelde 

de eenzijdige werkervaring en/of eenzijdige opleiding van werknemer in 6 uitspraken van de 20 een 

rol, zie tabellen 1.1 t/m 1.3. Bij de gerechtshoven werd dit in 4 uitspraken van de 8 meegenomen in 

de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, zie tabellen 2.1 en 2.2. 

Begeleiden naar ander werk 

Met begeleiden naar ander werk wordt bedoeld de begeleiding die werkgever aan werknemer heeft 

geboden, waarmee geprobeerd is om een nieuwe dienstbetrekking voor werknemer te vinden na het 

einde van de arbeidsovereenkomst. In de tabellen 1.1 t/m 1.3 kan worden afgelezen dat bij de 

kantonrechter in 9 uitspraken van de 20 het begeleiden naar ander werk een rol speelde. Bij de 

gerechtshoven was dit in 6 uitspraken van de 8 het geval, zie hiervoor tabellen 2.1 en 2.2. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om een outplacementtraject, sollicitatiebegeleiding, omscholing etc. Het kan zijn 

dat het begeleiden naar ander werk wordt meegenomen in de beoordeling, omdat de werkgever 

niets aangeboden heeft of naar het oordeel van de rechter te weinig heeft aangeboden77. Enkel het 

aanbieden ervan is niet genoeg. De werknemer moet ook in de gelegenheid zijn er gebruik van te 

kunnen maken. In de uitspraak van rechtbank Assen heeft werknemer geen gebruik kunnen maken 

van de aangeboden voorzieningen door werkgever vanwege arbeidsongeschiktheid78. In het kader 

van goed werkgeverschap wordt van een werkgever verwacht zich in te spannen door een externe 

partij in te schakelen of door zichzelf in te spannen om werknemer ondersteuning te bieden bij het 

vinden van een nieuwe baan. In de uitspraken wordt niet inzichtelijk gemaakt wanneer een 

werkgever voldoende begeleiding voor het vinden van een nieuwe dienstbetrekking heeft 

aangeboden. De rechters beoordelen dit ook aan de hand van de overige feiten en omstandigheden.  

Beschikbaarheid passende functie 

Het kan gaan om een passende functie binnen of buiten de onderneming. In de meeste gevallen gaat 

het om een functie binnen de onderneming, omdat de werkgever daar invloed over uit kan oefenen. 

Indien er een functie binnen de onderneming beschikbaar is, wordt gekeken of werknemer hiervoor 

geschikt is. In de uitspraak van kantonrechter Arnhem wordt de werkgever verweten te weinig te 

hebben gedaan om een passende functie binnen de onderneming aan te bieden. Er is namelijk niet 

vast komen te staan dat werknemer hiervoor niet geschikt was79. De beschikbaarheid van een 

passende functie is enkel bij 3 uitspraken van de kantongerechten aan bod gekomen, zie tabel 1.3. 

Rechtbank Arnhem heeft geoordeeld dat ook indien het inkomen van de passende functie minder 

dan de helft is van het salaris van de vorige functie, dit geen gegronde reden is om de functie niet 

aan werknemer aan te bieden80. 

Vrijstellen werkzaamheden 

In sommige gevallen wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden totdat de 

arbeidsovereenkomst is beëindigd. Voor een werknemer kan dit gunstig zijn omdat er dan veel tijd is 

om te solliciteren, waardoor de kans groter zou kunnen zijn om een nieuwe dienstbetrekking te 
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vinden. In sommige gevallen kan de werkgever dit ook aanbieden als er geen werk meer is of de 

werksituatie onhoudbaar is geworden bijvoorbeeld. Een werknemer dient wel in de gelegenheid te 

zijn om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling. In de uitspraak van hof Arnhem is dit namelijk 

meegenomen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, omdat 

werknemer geen gebruik heeft kunnen maken van de vrijstelling vanwege arbeidsongeschiktheid. 

Tevens werd werknemer enkel vrijgesteld van werkzaamheden op de voorwaarde dat hij zijn 

openstaande vakantiedagen zou opnemen. Bij de overige uitspraken van de gerechtshoven en de 

kantongerechten is het vrijstellen van werkzaamheden niet meegenomen81. 

Positie werknemer binnen het bedrijf 

Hiermee wordt bedoeld de positie die een werknemer heeft binnen het bedrijf. In de uitspraak van 

rechtbank Arnhem betrof het een directeur die een belangrijke positie innam binnen de 

onderneming. Dit punt is meegenomen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging, omdat de kantonrechter van mening was dat werknemer het gezicht was van de 

organisatie, zie tabel 1.382. Bij de overige uitspraken van de rechtbanken sector kanton en de 

gerechtshoven was de positie van de werknemer binnen het bedrijf niet van belang, zie hiervoor de 

tabellen 1.1 t/m 2.2.  

Arbeidsongeschikt 

Het kan gaan om arbeidsongeschiktheid die is ontstaan ten gevolge van het ontslag of 

arbeidsongeschiktheid die al bestond tijdens de dienstbetrekking. Het kan daarbij gaan om volledige, 

gedeeltelijke, langdurige arbeidsongeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van korte duur. Ook kan 

het gaan om fysieke klachten of psychische klachten. In sommige gevallen wordt het 

arbeidsongeschiktheidsverleden meegenomen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging. Dit was onder andere het geval in de uitspraak van gerechtshof ’s-

Hertogenbosch. Hierin werd aangegeven dat de positie op de arbeidsmarkt van werknemer slecht is 

door onder andere zijn burn-out klachten in het verleden83. Ten tijde dat het dienstverband werd 

beëindigd was geen sprake van arbeidsongeschiktheid bij werknemer waardoor het opmerkelijk is 

dat dit door het hof wordt meegewogen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging. In de uitspraken van de rechtbanken en gerechtshoven wordt geoordeeld dat 

arbeidsongeschiktheid van de werknemer nadelige gevolgen heeft op de positie van de werknemer 

op de arbeidsmarkt84. De arbeidsongeschiktheid van werknemer werd bij de rechtbank sector kanton  

in 5 van de 20 uitspraken meegewogen, zie hiervoor tabellen 1.1 t/m 1.3. Bij de gerechtshoven was 

dit in één uitspraak van de 8 van belang, zie tabel 2.2.  

Re-integratie / herplaatsing 

Het betreft re-integratie / herplaatsing van de werknemer tijdens het dienstverband ten gevolge van 

arbeidsongeschiktheid. In de uitspraak van de rechtbank Breda is bepaald dat werkgever tekort is 

geschoten met de herplaatsingsinspanningen en re-integratie, omdat de werkgever niet tijdig en 

nauwkeurig genoeg onderzoek heeft gedaan naar de passendheid van de functie. Daardoor is naar 

het oordeel van de kantonrechter te lang geprobeerd werknemer te re-integreren in de functie die 

eigenlijk toch te zwaar voor hem was85. In de overige uitspraken van de rechtbanken en 
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gerechtshoven werd re-integratie/herplaatsing niet meegenomen in de beoordeling. Van zowel 

werknemer als werkgever worden veel inspanningen verwacht ten opzichte van re-integratie en 

herplaatsing.  

Risicosfeer ontslag 

Met de risicosfeer van het ontslag wordt bedoeld wat de reden was van het ontslag en of die reden 

in de risicosfeer van werkgever of werknemer lag. In de meeste gevallen is de ontslaggrond bij een 

kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure  bedrijfseconomische redenen. In de tabellen 1.1 en 1.3 

kan bij de kantonrechter worden afgelezen dat in 5 uitspraken van de 20 de risicosfeer van het 

ontslag meegenomen is in de beoordeling of er sprake was van een kennelijk onredelijke opzegging. 

Bij de gerechtshoven was dit van de 8 uitspraken 2 keer het geval, zie tabellen 2.1 en 2.2. Van de 7 

uitspraken waarbij de risicosfeer van het ontslag is meegenomen, was er 6 keer sprake van 

bedrijfseconomische omstandigheden en één keer sloot de werkgever zijn eenmanszaak vanwege 

arbeidsongeschiktheid en zijn hoge leeftijd. In beide gevallen heeft de rechter aangegeven dat die 

reden voor ontslag in de risicosfeer van werkgever ligt. 

Noodzaak/belang van het ontslag 

Op dit punt oordeelt de rechter of de werkgever genoodzaakt was of belang had bij de opzegging. In 

de tabellen 1.1 en 1.3 kan worden afgelezen dat van de 20 uitspraken van de rechtbanken sector 

kanton dit 5 keer een rol speelde. Bij de gerechtshoven werd de noodzaak/belang van de opzegging 

in 3 uitspraken van de 8 meegenomen in de beoordeling of er sprake was van een kennelijk 

onredelijke opzegging. Van de 8 uitspraken waarbij dit van belang was, heeft de rechter in 6 

uitspraken aangegeven dat er noodzaak bestond voor de opzegging. Dit vanwege de voortgang van 

de onderneming of het belang van de werkgever om kosten te besparen. In twee gevallen heeft de 

rechter aangegeven dat het belang/noodzaak van het ontslag van werkgever niet is komen vast te 

staan. In de 2 gevallen waarin de rechter van mening is dat het belang/noodzaak niet vast is komen 

te staan, was de reden van het ontslag geen bedrijfseconomische redenen, wat bij de andere 6 

uitspraken wel het geval was. In de uitspraak van rechtbank Alkmaar betrof het een ontslag op 

staande voet. De kantonrechter heeft aangegeven dat de werkgever in korte tijd heeft aangestuurd 

op ontslag. Tevens oordeelt de kantonrechter niet in te zien wat de noodzaak van het ontslag was 

voor een werkgever86. Hof Leeuwarden heeft geoordeeld dat de werkgever eerst een disciplinaire 

maatregel zou moeten opleggen naar aanleiding van een incident dat op de werkvloer heeft 

plaatsgevonden en niet direct over had moeten gaan tot ontslag. Ook hierbij geeft het hof aan de 

noodzaak van het ontslag door werkgever niet in te zien87. Dit zou de kennelijk onredelijkheid van de 

opzegging zowel kunnen verminderen als verergeren, afhankelijk van de noodzaak/belang van de 

werkgever bij de opzegging.   

Aangeboden financiële vergoeding 

Onder financiële vergoeding wordt verstaan een (maandelijks) bedrag om de pensioenschade en 

inkomensachteruitgang voor werknemer te verkleinen. Echter neemt de rechter regelmatig mee of 

er een bedrag beschikbaar is gesteld waardoor de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt 

vergroot had kunnen worden, zoals een outplacementtraject bijvoorbeeld. Van de 20 uitspraken bij 

de kantonrechter is de aangeboden financiële vergoeding in 17 gevallen meegenomen in de 

beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Dit kan worden afgelezen in de 

tabellen 1.1 t/m 1.3. Bij de gerechtshoven was dit van de 8 uitspraken 7 keer het geval, zie tabel 2.1 
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en 2.2. Van de 24 uitspraken waarbij de aangeboden financiële vergoeding werd meegenomen in de 

beoordeling, is in 22 gevallen geen financiële vergoeding aangeboden. In de overige 2 gevallen 

oordeelde de rechter dat de aangeboden financiële vergoeding te gering was voor werknemer88. 

Wanneer de financiële vergoeding wel hoog genoeg is, hangt af van de feiten en omstandigheden. 

Uit de uitspraken kan geen hoogte worden afgeleid waaruit blijkt dat dit altijd voldoende is. 

Inkomensachteruitgang 

Inkomensachteruitgang betreft een daling in het inkomen van de werknemer na de opzegging. Dit 

komt bijvoorbeeld omdat werknemer is aangewezen op een WW-uitkering. Dit is de eerste twee 

maanden 75% van het laatstverdiende inkomen en daarna 70%. Ook kan het zijn dat de werknemer 

na het ontslag een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden met een lager salaris. De kantonrechter 

Assen geeft aan dat in het kader van goed werkgeverschap een regeling moet worden getroffen om 

werknemer en zijn gezin aan de inkomensachteruitgang te laten wennen89. Ook hangt de 

inkomensachteruitgang samen met de positie op de arbeidsmarkt. Indien de positie op de 

arbeidsmarkt van een werknemer slecht is, zal de inkomensachteruitgang een langere periode zijn, 

waardoor dit een hoger bedrag zal zijn. Tevens hangt de inkomensachteruitgang samen met de 

aangeboden financiële vergoeding omdat met een aangeboden financiële vergoeding de 

inkomensachteruitgang beperkt kan worden. Bij de rechtbank werd de inkomensachteruitgang in 8 

uitspraken van de 20 meegenomen in de beoordeling of er sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging, zie tabellen 1.1 t/m 1.3. Bij de gerechtshoven was dit van de 8 uitspraken 7 keer het 

geval.  

Pensioenschade 

Van de 20 uitspraken van de kantonrechter wordt de pensioenschade die is geleden door werkgever 

in 4 uitspraken meegenomen in de beoordeling, zie tabellen 1.1 t/m 1.3. Van de 8 uitspraken van de 

gerechtshoven wordt dit één keer meegenomen in de beoordeling, zie tabel 2.2. In de totale 5 

uitspraken heeft de werknemer aangevoerd dat sprake was van pensioenschade en heeft de rechter 

geoordeeld dat dit werkelijk het geval was. Opvallend is dat bij een uitspraak van de rechtbank 

Rotterdam de pensioenschade als enige feit wordt meegenomen bij de beoordeling of sprake is van 

een kennelijk onredelijke opzegging naast het feit dat werkgever geen vergoeding heeft aangeboden. 

De kantonrechter merkt op dat sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, omdat werkgever 

bekend was met de pensioenschade, maar hiervoor geen voorziening heeft willen treffen90.  

Draagkracht werkgever 

De rechter beoordeelt of de werkgever financieel draagkrachtig is om een vergoeding aan 

werknemer aan te bieden. De werkgever voert regelmatig aan dat zij geen financiële middelen 

hebben vanwege slechte economische omstandigheden van de onderneming. Echter moet een 

werkgever heel goed motiveren en veel aantonen, voordat wordt geoordeeld dat werkgever niet 

draagkrachtig genoeg is91. In de uitspraak van gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de werkgever 

aangegeven in 2009 een bedrag van €107.000,00 negatief te hebben gedraaid en dit bewezen. Echter 

geeft het hof aan dat het dan nog niet betekent dat een vergoeding betalen aan werknemer niet tot 

de mogelijkheden behoorde92. Het is voor een werkgever dus erg lastig om geen financiële 

                                                           
88 Ktr. Zwolle 16 december 2010, LJN: BP0192, Gerechtshof Amsterdam 28 juni 2011, LJN: BR4439 
89 Ktr. Assen 21 december 2010, LJN: BO9109 
90 Ktr. Amsterdam 23 juni 2011, LJN: BT2776 
91 o.a. ktr. ’s-Hertogenbosch 9 juni 2011, LJN: BQ9248, ktr. Haarlem 4 november 2010, LJN: BO9363, gerechtshof 
Amsterdam, 7 juni 2011, LJN: BR6704, gerechtshof Arnhem 13 december 2011, LJN: BU8212 
92 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 mei 2012, LJN: BW6421 
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vergoeding te hoeven betalen door zich op het standpunt te stellen dat er geen draagkracht is. Bij de 

kantonrechter werd dit in 6 van de 20 uitspraken meegenomen in de beoordeling of sprake is van 

een kennelijk onredelijke opzegging, zie tabellen 1.1 en 1.2. Bij de gerechtshoven was dit in 4 

uitspraken van de 8 het geval, zie tabellen 2.1 en 2.2.  

Vergoeding collega’s 

Bij twee uitspraken van de rechtbank werd bij de beoordeling of er sprake was van een kennelijk 

onredelijke opzegging meegenomen of er een vergoeding aan andere collega’s is betaald naar 

aanleiding van de opzegging of dat er geld is besteed aan collega’s die nog in dienst waren, zie tabel 

1.1. De kantonrechter beoordeelt of dit redelijk is. In de uitspraak van rechtbank Almelo heeft de 

werkgever aan werknemers die moesten afvloeien wegens disfunctioneren wel een geringe 

vergoeding meegegeven. De kantonrechter heeft hierbij aangegeven dat dit lastig te rijmen valt, 

omdat op het functioneren van werknemer niets aan te merken was93. In de uitspraak van rechtbank 

Amsterdam heeft de rechter aangegeven dat werkgever zich wel sterk heeft bekommerd om de 

positie van de blijvende werknemers door deze een borrel en een luxe kerstdiner aan te bieden, 

maar voor de vertrekkende werknemer niets heeft gedaan94. Volgens de kantonrechters is dit niet 

redelijk waardoor dit wordt meegenomen in de beoordeling of er sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging.  

Niet houden aan CAO 

In de uitspraak van rechtbank Almelo heeft de werkgever zich niet gehouden aan de CAO die van 

toepassing was. Op grond van de CAO had de werkgever de geplande reorganisatie moeten melden 

aan de werkgeversvereniging en de werknemersvereniging(en). De werkgever heeft dit nagelaten, 

waardoor de kantonrechter geoordeeld heeft dat de werkgever zich hierdoor niet als goed 

werkgever gedragen heeft. Alleen in deze uitspraak van de kantonrechter kwam aan bod dat de 

werkgever zich niet aan de CAO gehouden had, zie tabel 1.2. 

Contact tijdens ontslagprocedure 

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever niet als goed werkgever heeft gehandeld in 

aanloop naar het ontslag, omdat er geen enkel contact meer is geweest tussen werknemer en zijn 

leidinggevende of een ander sleutelfiguur van werkgever nadat aan werknemer was meegedeeld dat 

er een ontslagvergunning was aangevraagd bij het UWV. Werkgever heeft nimmer aan werknemer 

gevraagd of hij iets voor hem zou kunnen betekenen. Dit punt is enkel in deze uitspraak van 

rechtbank Haarlem meegenomen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging, zie tabel 1.2.  

Schade niet beperkt 

Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer heeft nagelaten om zijn  of haar schade (deels) te 

beperken. In de uitspraak van rechtbank Leeuwarden is er een nieuwe dienstbetrekking aangeboden 

aan werknemer door werkgever. Werkgever heeft hem namelijk een dienstverband aangeboden 

voor drie dagen per week onder gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden. Echter heeft werknemer dit 

aanbod niet geaccepteerd, omdat hij een hoger uurloon wilde. De werknemer had de mogelijkheid 

zijn inkomensschade te beperken, maar heeft dit nagelaten95. Enkel bij deze uitspraak van de 

                                                           
93 Ktr. Almelo 2 november 2010, LJN: BO2912 
94 Ktr. Amsterdam 22 oktober 2010, LJN: BO8426 
95 Ktr. Leeuwarden 18 april 2012, LJN: BW5530 
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rechtbank Leeuwarden is dit punt meegenomen in de beoordeling of er sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging, zie tabel 1.3. 

Verandering arbeidsrechterlijke positie 

De arbeidsplaats van werknemer is gewijzigd in het verleden. Hierdoor is zijn arbeidsrechterlijke 

positie gewijzigd waardoor hij volgens het afspiegelingsbeginsel in aanmerking kwam voor ontslag. 

Volgens de kantonrechter is het aannemelijk dat hem dit pas is gebleken tijdens de procedure bij het 

UWV. Als hem dat eerder duidelijk was geweest, had hij dit aspect kunnen meewegen bij de 

beslissing of hij van arbeidsplaats wilde veranderen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat 

werkgever verwijt treft voor het laten bestaan van die onduidelijkheid96. Om die reden heeft 

rechtbank Amsterdam dit punt meegenomen in de beoordeling of er sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging. Enkel in deze uitspraak is dit punt meegenomen in de beoordeling, zie tabel 

1.3. 

Overige schade  

Het betreft financiële schade wat niet onder inkomensschade of pensioenschade kan worden 

gekwalificeerd. In de uitspraak van rechtbank Leeuwarden heeft werknemer extra kosten moeten 

maken in verband met de vrijwillige voortzetting van zijn pensioen tot de datum van flexpensioen97. 

Ondanks dat het een vrijwillige voortzetting van zijn pensioen is, neemt de kantonrechter dit toch 

mee in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. In de uitspraak van 

rechtbank Breda kan de werknemer door beëindiging van het dienstverband geen gebruik meer 

maken van personeelscondities voor verzekeringen en hypotheekrente, waardoor hij uiteindelijk een 

lager netto inkomen heeft om te besteden98. De kantonrechter neemt dit mee in de beoordeling of 

sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Enkel in deze twee uitspraken is de overige schade 

meegenomen in de beoordeling of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, zie tabel 1.3. 

3.3 Groeperingen  

Door ieder feit en omstandigheid apart te benoemen en aan te geven hoe de kantonrechter dit 

beoordeelt, kunnen een aantal groepen worden gemaakt. Hieronder zal ik de groepen benoemen en 

toelichten waarom deze feiten en omstandigheden in één groep opgenomen kunnen worden. 

Positie op de arbeidsmarkt 

Zoals eerder aangegeven nemen de rechters een aantal feiten en omstandigheden tezamen om een 

inschatting te maken van de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt99.  

 Leeftijd werknemer 

 Lengte dienstverband 

 Jonge leeftijd van indiensttreding 

 Aangeboden scholing tijdens dienstverband 

 Laag opleidingsniveau 

 Eenzijdige werkervaring/opleiding 

 Arbeidsongeschiktheid  

                                                           
96 Ktr. Amsterdam, 13 november 2012, LJN: BY4205 
97 Ktr. Leeuwarden 18 april 2012, LJN: BW5530 
98 Ktr. Breda 30 november 2011, LJN: BV3919 
99 Ktr. Amsterdam 13 november 2012, LJN: BY4205, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, LJN: BW6421, Ktr. ’s-
Hertogenbosch 9 juni 2011, LJN: BQ9248, Gerechtshof Arnhem 13 december 2011, LJN: BU8212, Ktr. Rotterdam 13 
mei 2011, LJN: BQ9271, Gerechtshof Amsterdam 28 juni 2011, LJN: BR4439 



32 
 

Schade werknemer  

De schade die een werknemer naar aanleiding van de opzegging heeft geleden is de totale schade 

aan inkomensschade, pensioenschade en overige schade. Met alle schadeposten wordt rekening 

gehouden met het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Daarnaast wordt 

van een werknemer verwacht om de schade beperkt te houden. Indien de werknemer dit heeft 

nagelaten wordt dit meegenomen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging100. 

 Inkomensschade 

 Pensioenschade 

 Overige schade 

 Schade niet beperkt  

Voorzieningen voor werknemer  

Een werkgever heeft verschillende voorzieningen die voor werknemer getroffen kunnen worden om 

de gevolgen van het ontslag te verzachten. Het gaat voornamelijk om voorzieningen die werkgever 

ten tijde van de opzegging kan aanbieden aan werknemer, maar ook die werkgever tijdens het 

dienstverband had kunnen treffen waardoor de positie op de arbeidsmarkt beter had kunnen zijn. De 

werkgever kan de inkomensschade en pensioenschade verzachten door een financiële vergoeding 

aan te bieden, waardoor de schade wordt verkleind. Daarnaast kan de werkgever een werknemer 

helpen om een nieuwe dienstbetrekking te vinden, waardoor de inkomensschade en pensioenschade 

kan worden verkort of eventueel kan worden verkleind. De werkgever kan dit doen door werknemer 

vrij te stellen van werkzaamheden, waardoor een werknemer veel tijd heeft om te solliciteren. 

Daarnaast kan werkgever een werknemer begeleiden naar ander werk door een externe partij in te 

schakelen of zelf actief op zoek te gaan. De werkgever kan daarbij gebruik maken van zijn of haar 

netwerk om op zoek te gaan naar een nieuwe dienstbetrekking, maar kan ook binnen zijn eigen 

onderneming op zoek gaan naar een passende functie voor werknemer. In een eerder stadium, 

namelijk tijdens de dienstbetrekking, had werkgever de mogelijkheid om scholing aan werknemer 

aan te bieden waardoor zijn positie op de arbeidmarkt beter had kunnen zijn. Daarnaast oordeelt de 

kantonrechter of er wel een vergoeding aan collega’s is aangeboden en of de werkgever 

draagkrachtig genoeg is om een vergoeding aan te bieden.  

 Begeleiden naar ander werk 

 Vrijstellen werkzaamheden 

 Aangeboden scholing tijdens dienstverband  

 Aangeboden financiële vergoeding  

 Draagkracht werkgever  

 Vergoeding collega’s  

 Beschikbaarheid passende functie 

Reden opzegging werkgever 

Door de rechter wordt in samenhang genomen wat de noodzaak/het belang van werkgever was bij 

de opzegging. Daarnaast wordt door de rechter beoordeelt of het in het risicosfeer van werkgever of 

werknemer ligt. Dit kan van invloed zijn bij de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging. We hebben kunnen zien dat in de meeste gevallen de ontslaggrond bij een kennelijk 

onredelijke opzegging bedrijfseconomische redenen is. In dat geval heeft de rechter geoordeeld dat 

                                                           
100 Ktr. Leeuwarden 18 april 2012, LJN: BW5530 
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de werkgever noodzaak/belang had bij de opzegging. Echter heeft de kantonrechter wel in de 

uitspraken geoordeeld dat dit in het risicosfeer van werkgever ligt. De vraag is indien de werkgever 

noodzaak/belang heeft bij de opzegging en de risicosfeer niet bij werkgever ligt, of dan nog wel 

sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Echter is uit het jurisprudentieonderzoek gebleken 

dat in alle gevallen de risicosfeer van het ontslag bij werkgever lag, maar er zijn situaties denkbaar 

waarbij dit niet het geval hoeft te zijn. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de 

ontslaggrond disfunctioneren was en de werkgever voldoende maatregelen heeft genomen om de 

werknemer goed te laten functioneren binnen de onderneming. Daarom kan dit tevens in onderlinge 

samenhang bekeken worden met het functioneren van werknemer.  

 Risicosfeer ontslag 

 Noodzaak/belang bij het ontslag 

 Functioneren  

Bijkomende feiten en omstandigheden 

Ik heb de overige feiten en omstandigheden onder het kopje bijkomende feiten en omstandigheden 

geplaatst. Deze maatregelen zijn allemaal ook maar één keer van belang geweest bij de beoordeling 

of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, zie tabellen 1.1 t/m 2.2.  

 Disciplinaire maatregel  

 Re-integratie/herplaatsing 

 Niet houden aan CAO 

 Verandering arbeidsrechterlijke positie 

 Contact tijdens ontslagprocedure  

 Positie van werknemer binnen het bedrijf  

3.4 Conclusie  

Uit mijn jurisprudentieonderzoek met betrekking tot de kennelijk onredelijke opzegging is gebleken 

dat veel verschillende soorten feiten en omstandigheden van belang zijn voor het bepalen of sprake 

is van een kennelijk onredelijke opzegging. Zoals in hoofdstuk 2 is vermeld, dient de rechter volgens 

de uitspraken van de Hoge Raad alle feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen voor het 

bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging.  

De feiten en omstandigheden die het meest worden meegenomen in de beoordeling of sprake is van 

een kennelijk onredelijke opzegging zijn: 

 Leeftijd werknemer 

 Lengte dienstverband 

 Functioneren 

 Positie op de arbeidsmarkt 

 Eenzijdige werkervaring/ opleiding 

 Begeleiden naar ander werk 

 Aangeboden financiële vergoeding 

 Inkomensachteruitgang 

 Draagkracht werkgever 

Bovenstaande feiten en omstandigheden werden minimaal 10 keer meegenomen in de beoordeling 

of sprake was van een kennelijk onredelijke opzegging.  
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Na alle feiten en omstandigheden te hebben besproken, was het mogelijk om de feiten en 

omstandigheden in groepen onder te verdelen. Alle feiten en omstandigheden zijn in 5 groepen 

onderverdeeld, namelijk: 

 Positie op de arbeidsmarkt 

 Schade werknemer 

 Voorzieningen voor werknemer 

 Reden ontslag werkgever en 

 Bijkomende feiten en omstandigheden 

De eerste vier groepen spelen een hele belangrijke rol bij het bepalen of sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging. Dit kan namelijk geconcludeerd worden uit de meest voorkomende feiten en 

omstandigheden. De feiten en omstandigheden die minimaal 10 keer zijn meegenomen in de 

beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, zijn onderdeel van de eerst 4 

groepen. Het kan bijvoorbeeld ook mogelijk zijn dat de positie op de arbeidsmarkt geen rol speelt bij 

de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, maar bijvoorbeeld de leeftijd 

van een werknemer en de lengte van het dienstverband wel. Zoals eerder vermeld komen de 

bijkomende omstandigheden nauwelijks voor. Ook zijn deze echt per uitspraak zeer uiteenlopend. 

Wel is het van belang om bij iedere cliënt na te gaan of er sprake is van feiten en omstandigheden die 

vergelijkbaar zijn met de bijkomende omstandigheden, zodat deze aangevoerd kunnen worden in 

een procedure.  

Uit het jurisprudentieonderzoek is niet gebleken dat er een definitie kan worden gegeven van het 

begrip “kennelijk onredelijk”. Echter werd bij de invoering van artikel 7:681 BW wel aangenomen dat 

op den duur vanuit de jurisprudentie wel vastheid zou komen aan het begrip, zie subparagraaf 2.3.1. 

Of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging is namelijk afhankelijk van de feiten en 

omstandigheden. 
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4. Kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding  

4.1 Inleiding 

Nadat in het vorige hoofdstuk in kaart is gebracht welke feiten en omstandigheden van belang zijn 

voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, zijn in dit hoofdstuk de feiten 

en omstandigheden in kaart gebracht die van belang zijn voor het bepalen van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding. Dit is op dezelfde wijze onderzocht als de feiten en 

omstandigheden die van belang zijn voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging. Nadat in de uitspraken was vastgesteld dat sprake was van een kennelijk onredelijke 

opzegging, zijn de feiten en omstandigheden in kaart gebracht die van belang waren voor het 

vaststellen van de kennelijk onredelijk opzeggingsvergoeding. Deze feiten en omstandigheden zijn 

tevens verwerkt in tabellen die zijn opgenomen in de bijlage. Tabel 3.1 t/m 3.3 betreffen de 

uitspraken van de kantongerechten en de tabellen 4.1 en 4.2 betreffen de uitspraken van de 

gerechtshoven. De uitspraken zijn op dezelfde wijze in chronologische volgorde van tijd opgenomen 

zoals vermeld in hoofdstuk 3.   

Daarnaast is onderzocht hoe de schadevergoeding voor de werknemer wordt vastgesteld. Wordt de 

vergoeding namelijk begroot, geschat of naar billijkheid vastgesteld. Ook is uit het 

jurisprudentieonderzoek gebleken dat een combinatie hiervan mogelijk is. Deze resultaten zijn 

tevens in tabellen verwerkt die in de bijlage zijn opgenomen. Tabel 5.1 betreffen de uitspraken van 

de kantongerechten en tabel 6.1 betreffen de uitspraken van de gerechtshoven. Ook deze tabellen 

zijn op dezelfde manier in chronologische volgorde van tijd opgesteld, alleen dan van boven naar 

beneden. De manieren die de rechter heeft gebruikt om de vergoeding vast te stellen zijn in dit 

hoofdstuk toegelicht. 

Dit jurisprudentieonderzoek met betrekking tot de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding is 

uitgevoerd, omdat er onduidelijkheid bestaat over hoe de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding wordt bepaald na de uitspraken van de Hoge Raad. Zoals eerder vermeld werd 

eerst gebruik gemaakt van een abstracte formule om de vergoeding in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure vast te stellen, namelijk de kantonrechtersformule of de XYZ-formule. Echter 

heeft de Hoge Raad in beide uitspraken aangegeven dat geen abstracte formule mag worden 

toegepast voor het bepalen van een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding, omdat de 

kantonrechtersformule is bedoeld voor de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. De 

ontbindingsprocedure is de andere procedure van het duale stelsel. Die gevolgd kan worden. In de 

uitspraken van de Hoge Raad is aangegeven dat de aard van deze procedures verschillen. Ontbinding 

bij de kantonrechter is namelijk gericht op een spoedige beslissing, terwijl een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure plaats vindt in een gewone procedure. Daarbij dient de rechter in beginsel 

nauwkeurig rekenschap te geven over de wijze van vaststellen van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. 101. Omdat onduidelijkheden bestaan over het vaststellen van de 

schadevergoeding heb ik dit jurisprudentieonderzoek uitgevoerd.  

4.2 Relevante feiten en omstandigheden  

In het vorige hoofdstuk zijn alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het bepalen van 

een kennelijk onredelijke opzegging apart besproken. Hierbij is aangegeven hoe de rechters, zowel 
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36 
 

van de kantongerechten als van de gerechtshoven, over de feiten en omstandigheden beoordelen 

ten aanzien van een kennelijk onredelijke opzegging. Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken dat 

deze feiten en omstandigheden bijna volledig overeenkomen met de feiten en omstandigheden die 

van belang zijn voor het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. In de meeste 

gevallen worden namelijk exact dezelfde feiten en omstandigheden gebruikt voor het bepalen of 

sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging als bij het bepalen van de schadevergoeding. In de 

uitspraken wordt dan aangegeven dat bij de bepaling van de hoogte van de financiële vergoeding 

rekening wordt gehouden met alle hiervoor genoemde omstandigheden die tot het oordeel hebben 

geleid dat de opzegging kennelijk onredelijk is. Bij sommige uitspraken wordt dan bij de beoordeling 

van de vergoeding bijvoorbeeld één ander feit of omstandigheid toegevoegd die nog niet van belang 

was bij de bepaling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Vaak wordt de draagkracht 

van werkgever meegenomen bij de beoordeling van de vergoeding als deze nog niet van belang was 

bij de bepaling of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging102. In een aantal gevallen heeft 

de rechter apart feiten en omstandigheden benoemt die van belang zijn voor het bepalen van de 

hoogte van de vergoeding. De kantonrechter heeft dit van de 20 uitspraken 3 keer gedaan103. De 

gerechtshoven hebben dit van de 8 uitspraken 4 keer gedaan104. Geconcludeerd kan worden dat de 

gerechtshoven een stuk vaker de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding onderbouwen door 

middel van feiten en omstandigheden ten opzichte van de kantongerechten.  

Echter zijn er enkele verschillen te benoemen. Er zijn namelijk enkele feiten en omstandigheden die 

wel zijn meegenomen in de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, maar 

niet zijn meegenomen bij het bepalen van de vergoeding. Dit zijn de volgende feiten en 

omstandigheden: jonge leeftijd van indiensttreding, het vrijstellen van werkzaamheden, re-

integratie/herplaatsing en contact tijdens de ontslagprocedure. Deze feiten of omstandigheden 

achtte de rechters niet van belang voor het bepalen van de vergoeding in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure. De rechters onderbouwen niet waarom deze feiten en omstandigheden niet 

van belang zijn bij het bepalen van de vergoeding. Echter zijn het wel feiten en omstandigheden die 

erg weinig van belang waren voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, 

zie hiervoor tabbellen 1.1 t/m 2.2. De overige feiten en omstandigheden waren wel van belang voor 

het bepalen van de vergoeding.  

De feiten en omstandigheden die niet van belang waren voor het bepalen of sprake was van een 

kennelijk onredelijke opzegging, maar wel van belang waren voor het bepalen van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding zal ik hieronder toelichten. 

Meegedeeld dat werkgelegenheid niet gegarandeerd was 

In de uitspraak van hof ’s-Gravenhage heeft de werkgever de werknemers in juli 2005 meegedeeld 

dat zij de werkgelegenheid per 1 januari 2006 niet langer kon garanderen en dat zij de werknemers 

toen heeft geadviseerd een andere werkkring te zoeken105. Werknemer was dus bekend dat het niet 

goed ging met de onderneming. Een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kwam dus niet 

geheel onverwachts. Werknemer had bijna een half jaar de tijd om een nieuwe dienstbetrekking 

                                                           
102 Ktr. Rotterdam 14 december 2010, LJN: BY6325, Ktr. Utrecht 25 augustus 2010, LJN: BN6439, Ktr. Almelo 2 
november 2010, LJN: BO2912, Ktr. Almelo 1 februari 2011, LJN: BP2924 
103 Ktr. Alkmaar 18 augustus 2010, LJN: BN7723, Ktr. Haarlem 4 november 2010, LJN: BO9363, Ktr. Arnhem 10 
oktober 2012, LJN: BY1678 
104 Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2011, LJN: BR6704, Gerechtshof Arnhem 13 december 2011, LJN: BU8212, 
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 januari 2013, LJN: BY9414, Gerechtshof ‘s-Gravenhage 12 februari 2013, LJN: 
BZ2261 
105 Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 juli 2010 LJN: BN2019 
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proberen te vinden. De vergoeding is naar billijkheid vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden 

met deze omstandigheid. De hoogte van de vergoeding zal hierdoor vermoedelijk verlaagd zijn. 

Doordat het hof de schade van werknemer niet heeft begroot en geen berekening heeft gemaakt kan 

niet worden vastgesteld hoe groot de invloed hiervan op de vergoeding is geweest.  

Niet onderbouwd wat gedaan is om passend werk te vinden 

Hof ’s-Gravenhage heeft in diezelfde uitspraak aangegeven dat de werknemers niet onderbouwd 

hebben welke inspanningen zij tot 1 juni 2006 hebben verricht om ander passend werk te vinden, 

zowel na die mededeling van werkgever in juli 2005 als na de opzegging d.d. 16 februari 2006106. 

Nadat werkgever meegedeeld heeft dat de werkgelegenheid per 1 januari 2006 niet gegarandeerd 

kon worden, zoals hiervoor besproken, had van werknemer verwacht mogen worden dat er stappen 

waren ondernomen om ander passend werk te vinden. Echter hebben de werknemers dit nagelaten. 

De rechter neemt dit mee bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding die naar billijkheid is 

vastgesteld. Doordat het hof de schade van werknemer niet heeft begroot en geen berekening heeft 

gemaakt, kan niet worden vastgesteld hoe groot de invloed hiervan op de vergoeding is geweest. 

Tevens speelde dit in de uitspraak van hof ’s-Hertogenbosch een rol. Het hof heeft in zijn uitspraak 

aangegeven dat werknemer wordt aangerekend geen (aantoonbare) inspanningen te hebben 

verricht om ander passend werk te vinden107. Ook in deze uitspraak wordt niet inzichtelijk gemaakt 

wat dit voor de hoogte van de vergoeding heeft betekent.  

Ontoelaatbaar gedrag werknemer  

In de uitspraak van gerechtshof ’s-Gravenhage heeft de rechter aangegeven dat het ontoelaatbare 

gedrag van werknemer, als “eigen schuld” mede in aanmerking moet worden genomen108. Het betrof 

namelijk een incident wat heeft plaatsgevonden op de werkvloer. Werknemer heeft zich ten 

onrechte uitgelaten tegen zijn collega’s. Dit punt is bij de beoordeling of sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging niet meegenomen. Opvallend is dat toen juist naar de werkgever toe een 

verwijt werd gemaakt, omdat werkgever eerst een disciplinaire sanctie had moeten geven voordat er 

werd overgegaan tot ontslag, zie paragraaf 3.2 onder het kopje disciplinaire maatregel109. Bij de 

beoordeling van de vergoeding wordt niet inzichtelijk gemaakt hoe groot de invloed is op de hoogte 

van de vergoeding.  

Zoals eerder vermeld komen de feiten en omstandigheden voor het bepalen van de hoogte van de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding overeen met de feiten en omstandigheden die van 

belang zijn voor het bepalen of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Om deze reden 

zal ik de feiten en omstandigheden niet opnieuw apart bespreken. Indien in het vorige hoofdstuk is 

aangegeven dat dit punt de mate van kennelijk onredelijkheid kan verergeren, kan dit ook de hoogte 

van de vergoeding verhogen. Dus wanneer er wordt gesproken over kennelijk onredelijke opzegging, 

kan hier ook kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding worden gelezen.  

Door de rechter wordt niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre de feiten en omstandigheden van invloed 

zijn op de hoogte van de vergoeding. De feiten en omstandigheden worden namelijk niet op geld 

gewaardeerd. In de uitspraken wordt enkel aangegeven dat die feiten en omstandigheden worden 

meegewogen bij het bepalen van de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. 

                                                           
106 Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 juli 2010, LJN: BN2019 
107 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 mei 2012, LJN: BW6421 
108 Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 februari 2013, LJN: BZ2261 
109 Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 februari 2013, LJN: BZ2261 
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Zoals vermeld in subparagraaf 2.4.1 heeft mr. O van der Kind na de uitspraken van de Hoge Raad 

aangegeven dat het denkbaar is dat rechters de financiële gevolgen van de factoren inzichtelijk zullen 

maken. Dit is in de praktijk dus niet het geval, waardoor niet bepaald kan worden wat de invloed van 

een bepaalde factor op de uiteindelijke vergoeding is.  

Er zijn een aantal feiten en omstandigheden die zwaar meewegen. Deze feiten en omstandigheden 

worden namelijk in veel gevallen nog eens apart genoemd bij het bepalen van de hoogte van de 

vergoeding. Het gaat om de volgende feiten en omstandigheden: 

 Aangeboden financiële vergoeding 

 Draagkracht werkgever  

 Begeleiden naar ander werk 

 Inkomensachteruitgang 

 Pensioenschade 

 Positie op de arbeidsmarkt  

Tussen bovengenoemde punten kan een verband worden gelegd. Het zijn namelijk allemaal feiten en 

omstandigheden die van invloed zijn op de schade die werknemer heeft geleden. Bij het bepalen van 

de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding is de schade die werknemer heeft geleden dan ook 

het uitgangspunt. De positie op de arbeidsmarkt van werknemer, het begeleiden naar ander werk en 

de aangeboden financiële voorziening zijn drie feiten en omstandigheden die de schade die een 

werknemer lijdt kunnen verkleinen door de periode te verkorten of de hoogte te verlagen. Tevens 

wordt er in de meeste gevallen zoals kan worden afgelezen in tabellen 3.1 t/m 4.2 rekening 

gehouden met de draagkracht van werkgever. De draagkracht van werkgever zou een omstandigheid 

kunnen zijn waardoor de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt verlaagd. 

Echter zoals eerder vermeld wordt dit door de rechters niet snel meegenomen in de beoordeling van 

de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding, zie paragraaf 3.2 onder het kopje draagkracht 

werkgever.  

4.3 Begroot, geschat of naar billijkheid vastgesteld?  

In de tabellen 5.1 en 6.1 die zijn opgenomen in de bijlage, kan worden afgelezen of de rechter de 

schade heeft begroot, geschat of naar billijkheid is vastgesteld. Een combinatie hiervan is ook 

mogelijk. De combinaties die gebruikt zijn worden hieronder apart toegelicht. 

Begroot 

Enkel bij één uitspraak van de kantongerechten is de schade begroot, zie tabel 5.1. De schade van 

werknemer is gebaseerd op de pensioenschade die werknemer heeft geleden. De pensioenschade is 

begroot door de pensioenverzekeraar. De kantonrechter heeft dit volledige bedrag toegekend. 

Doordat de schade van werknemer is berekend door de pensioenverzekeraar, is de schade van de 

werknemer exact komen vast te staan. De schade van werknemer kon daarom worden begroot110.  

Geschat 

Enkel bij één uitspraak van de kantongerechten is de hoogte van de vergoeding geschat, zie tabel 5.1. 

De kantonrechter berekent nauwkeurig de inkomensschade die werknemer lijdt ten gevolge van het 

ontslag, namelijk een maandelijks bedrag van € 1.614,00 bruto per maand. Echter geeft de 

kantonrechter erna aan dat de vergoeding op € 12.000,00 bruto wordt vastgesteld. Er wordt geen 

                                                           
110 Ktr. Utrecht 28 september 2011, LJN: BU7613 
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berekening getoond waaruit kan worden afgeleid hoe tot dit bedrag is gekomen. De kantonrechter 

schat dit bedrag door aan te geven dat dit bedrag voldoende moet zijn om in een periode van circa 

1,5 jaar de inkomensachteruitgang af te bouwen naar het uitkeringsniveau111. Er is geen berekening 

gemaakt hoe tot het bedrag van € 12.000,00 bruto is gekomen en tevens wordt er geen berekening 

getoond hoe tot de periode van 1,5 jaar is gekomen. Zowel de hoogte van de vergoeding als de 

periode worden geschat.  

Billijkheid  

Van de 20 uitspraken van de kantongerechten is in 7 uitspraken de vergoeding door de rechter naar 

billijkheid vastgesteld, zie tabel 5.1. In de uitspraken van de gerechtshoven is de vergoeding 2 keer 

van de 8 uitspraken naar billijkheid vastgesteld, zie tabel 6.1. In de uitspraken waarbij de vergoeding 

naar billijkheid wordt vastgesteld, wordt helemaal geen berekening gemaakt door de rechter. In alle 

gevallen wordt aangegeven dat op basis van de feiten en omstandigheden die eerder zijn 

aangegeven de vergoeding wordt bepaald. De rechter benoemt zomaar een bedrag wat wordt 

toegekend als vergoeding zonder enige berekening, onderbouwing of toelichting.  

Begroot/geschat 

Van de 20 uitspraken van de kantongerechten is in 2 uitspraken de vergoeding door de rechter 

begroot/geschat, zie tabel 5.1. Van de 8 uitspraken van de gerechtshoven is de vergoeding door de 

rechter één keer begroot/geschat, zie tabel 6.1. De inkomensschade wordt in deze uitspraken door 

de rechters begroot. Dit wordt aan de hand van een nauwkeurige berekening onderbouwd. Verder 

wordt er in deze uitspraken een schatting gemaakt over de verwachtte periode waarin werknemer 

werkloos zal zijn. Er wordt een periode aangegeven van de verwachte werkloosheidsduur waarop 

een nauwkeurige berekening wordt gemaakt door de rechter. De verwachte werkloosheidsduur 

wordt dus geschat en de inkomensschade wordt begroot.  

Begroot/billijkheid 

Van de 20 uitspraken van de kantongerechten wordt de vergoeding voor de werknemer in 7 gevallen 

voor een gedeelte begroot en voor een gedeelte naar billijkheid vastgesteld, zie tabel 5.1. Van de 8 

uitspraken van de gerechtshoven werd de vergoeding in 3 uitspraken op deze wijze vastgesteld, zie 

tabel 6.1. Ook in deze uitspraken wordt een nauwkeurige berekening gemaakt van de 

inkomensschade die de werknemer lijdt. Er wordt ook een periode bepaald, maar deze wordt naar 

billijkheid vastgesteld. De rechter bepaald een periode waarvan het redelijk is dat de werkgever 

hiervoor een suppletie op de WW-uitkering betaalt. Deze periode is dus niet gebaseerd op de 

verwachte werkloosheidsduur, maar er wordt een periode bepaald waarvan de rechter het billijk 

acht dat de werkgever over die periode een vergoeding betaalt voor de inkomensschade die 

werknemer lijdt.  

Geschat/billijkheid  

In één uitspraak van de 20 van de kantongerechten wordt de vergoeding zowel geschat als naar 

billijkheid vastgesteld, zie tabel 5.1. Bij het gerechtshof was dit ook bij één uitspraak het geval van de 

8 uitspraken, zie tabel 6.1. In beide uitspraken wordt de schade (inkomensschade en 

pensioenschade) die werknemer heeft geleden geschat en wordt de uiteindelijke vergoeding naar 

billijkheid vastgesteld. Er wordt in beide uitspraken geen nauwkeurig rekenschap gegeven.  
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Begroot/geschat/billijkheid  

Van de 20 uitspraken van de kantonrechter wordt de vergoeding geen één keer zowel begroot, 

geschat als naar billijkheid vastgesteld, zie tabel 5.1. van de 8 uitspraken van de gerechtshoven wordt 

de vergoeding één keer begroot, geschat en naar billijkheid vastgesteld, zie tabel 6.1. In deze 

uitspraak van gerechtshof Amsterdam wordt de inkomensschade die werknemer heeft geleden en 

zal gaan lijden begroot. Er wordt een schatting gemaakt van de verwachte werkloosheidsperiode en 

uiteindelijk wordt de helft van de vergoeding naar billijkheid vastgesteld112. In deze uitspraak wordt 

de vergoeding die wordt toegekend aan werknemer dus zowel begroot, geschat als naar billijkheid 

vastgesteld.  

4.4 Conclusie  

De feiten en omstandigheden die dus van belang zijn voor het vaststellen van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding komen bijna geheel overeen met de feiten en omstandigheden die 

van belang zijn voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. Een aantal 

feiten en omstandigheden spelen in de meeste uitspraken een rol bij het vaststellen van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding, namelijk: aangeboden financiële vergoeding, draagkracht 

werkgever, begeleiden naar ander werk, inkomensachteruitgang, pensioenschade en de positie op 

de arbeidsmarkt van werknemer. Doordat de feiten en omstandigheden niet op geld waardeerbaar 

zijn, kan niet worden aangegeven hoe groot de invloed van een bepaalde feit of omstandigheid is bij 

het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. 

Verder kan geconcludeerd worden dat bij de uitspraken van de kantongerechten de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding in de meeste gevallen naar billijkheid wordt vastgesteld of zowel 

begroot als naar billijkheid vastgesteld, zie tabel 5.1 en 6.1. Hoe de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding wordt bepaald verschilt enorm. Er kan geen verband gelegd worden tussen de 

rekenwijze die wordt gebruikt bij het vaststellen van de schadevergoeding en de uiteindelijke 

vergoeding die wordt toegekend. Opvallend is dat in de tabellen 5.1 en 6.1 kan worden afgelezen dat 

nog steeds in sommige gevallen de schadevergoeding naar billijkheid wordt vastgesteld113. Aangezien 

de uitspraken van de Hoge Raad inmiddels al ruim 3 jaar geleden zijn, is het des te vreemder dat deze 

uitspraken nog steeds niet worden nageleefd. Er mag toch worden verwacht dat de vergoeding 

nauwkeurig wordt berekend of wordt geschat indien berekening niet mogelijk is conform de 

wetgeving en jurisprudentie. Met name omdat er al eerder een wetswijziging heeft plaatsgevonden 

in 1997 waarin het woordje “billijkheid” uit art. 7:681 BW is geschrapt, waardoor de algemene 

(schadevergoeding) regels van boek 6 BW van toepassing zijn verklaard. Uit artikel 6:97 BW volgt 

namelijk dat de vergoeding begroot dient te worden, pas indien dit niet mogelijk is de vergoeding 

mag worden geschat. Zie voor nadere uitleg hoofdstuk 2. In het volgende hoofdstuk zal ik ingaan op 

de nieuwe ontwikkelingen omtrent de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding.  

  

 

 

 

                                                           
112 Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2011, LJN: BR6704 
113

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2013, LJN BY9414 
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5. De website www.hoelangwerkloos.nl en de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding  
 

5.1 Inleiding  

Onlangs is er een website ontwikkeld, namelijk de website www.hoelangwerkloos.nl, waarmee een 

schatting gemaakt kan worden van de verwachte werkloosheidsduur van een werknemer na 

instroom in de werkloosheidswet (hierna: WW). De website is ontwikkeld door het Hugo Sinzheimer 

Instituut van de Universiteit van Amsterdam. 

De website is ontwikkeld zodat advocaten en rechters een realistische berekening kunnen maken van 

de gederfde inkomsten van een werknemer door ontslag. Ook wordt op de website 

hoelangwerkloos.nl aangegeven dat voor het voorkomen van een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure, de werkgever rekenschap dient te geven over de situatie waarin een 

werknemer terecht komt na de opzegging. Er wordt daarbij aangegeven dat van belang is dat een 

werkgever dan een inschatting kan maken van de verwachte werkloosheidsduur, zodat een 

financiële vergoeding kan worden aangeboden om de inkomensachteruitgang te verzachten. Nadat 

een werknemer is ontslagen kan namelijk een WW-uitkering worden aangevraagd als zij daarvoor 

verzekerd zijn. Een WW-uitkering dekt echter niet het volledige inkomstenverlies, waardoor er met 

een WW-uitkering alsnog sprake is van een daling in de inkomsten. Dit komt omdat sprake is van een 

maximale hoogte en een maximale duur. Indien vaststaat wat de verwachte werkloosheidsduur van 

een werknemer is, kan nauwkeurig een schadevergoeding worden vastgesteld114. De vraag is alleen 

of de website toegepast zou kunnen worden in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure en of 

de website wel een betrouwbare schatting kan maken. Om hier antwoord op te kunnen geven zijn de 

volgende stappen genomen.  

In dit hoofdstuk zijn de relevante feiten en omstandigheden besproken die van belang zijn voor het 

berekenen van de verwachte werkloosheidsduur van een werknemer en of deze in het rekenmodel 

zijn opgenomen. Daarnaast zijn de beperkingen van het rekenmodel besproken om na te kunnen 

gaan of de website wel betrouwbaar genoeg is. Ook zijn de opvallendste resultaten die in de 

toelichting zijn opgenomen besproken. Zijn deze resultaten te verklaren? De opvallendste resultaten 

zijn in tabel 7.1 in de bijlage opgenomen. Als laatste is de invloed van de rekenmethode op de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding in de praktijk besproken. Op dit moment is er één 

uitspraak van de kantonrechter Utrecht waarbij de vergoeding gebaseerd is op de rekenmethode 

toegekend. Deze uitspraak is op dezelfde wijze geanalyseerd zoals in hoofdstuk 3. Er is onderzocht 

welke feiten en omstandigheden van belang waren voor het bepalen of er sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging en welke van belang waren voor het bepalen van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. In de bijlage is een tabel opgenomen die de resultaten hiervan weergeven, zie 

tabel 8.1. Ook is de informatie in dit hoofdstuk verwerkt die vanuit het interview naar voren zijn 

gekomen. Ik heb namelijk een kort interview afgenomen met mevr. Roebersen die onder andere 

heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de rekenmethode op de website hoelangwerkloos.nl.  

                                                           
114 SEO Economisch Onderzoek 2012, p. 1 
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5.2 Relevante feiten en omstandigheden  

Er zijn verschillende feiten en omstandigheden die invloed hebben op de werkloosheidsduur. In de 

toelichting op de rekenmethode van de website www.hoelangwerkloos.nl worden 24 feiten en 

omstandigheden genoemd die van invloed zijn op de werkloosheidsduur. Omdat het bij de 

verwachte werkloosheidsduur altijd om een gemiddelde gaat, hebben zij door middel van zo veel 

mogelijk individuele factoren de uitkomst zo specifiek mogelijk gemaakt. De bepalende factoren die 

genoemd worden zijn: 

Persoonskenmerken van het individu: 

· Geslacht 

· Leeftijd 

· Huishoudsamenstelling 

· Aantal thuiswonende kinderen 

· Leeftijd jongste thuiswonende kind 

· Hoogst behaalde opleidingsniveau 

· Hoogst behaalde opleidingsrichting 

· Ziekte of handicap 

· Etniciteit 

· Woonprovincie 

 

Kenmerken van het arbeidsverleden van het individu: 

· Werkloosheidsverleden 

· Arbeidsongeschiktheidsverleden 

· Bedrijfsongevallen 

· Bedrijfsopleiding 

· Eigen opleiding 

 

Kenmerken van de baan waaruit het individu werkloos is geworden: 

· Aantal contractueel gewerkte uren  

· Beroepsniveau 

· Beroepsrichting 

· Leidinggevende functie 

· Bedrijfstak 

· Bedrijfsgrootte 

 

Conjunctuurvariabelen: 

· Groei van het Bruto Binnenlands Product (per jaar en woonprovincie) 

· Werkloosheidspercentage (per kwartaal en woonprovincie) 

· Vacaturegraad (aantal vacatures gedeeld door aantal banen, per kwartaal en bedrijfstak) 

Echter wordt in de rekenmethode maar met een aantal van bovengenoemde feiten en 

omstandigheden rekening gehouden. De feiten en omstandigheden van een werknemer die worden 

meegenomen in de rekenmethode om een schatting te maken van de verwachte werkloosheidsduur 

zijn: 

 Lengte dienstverband laatste baan 

 Leeftijd  

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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 Woonprovincie 

 De sector van laatste baan 

 Beroepsniveau van laatste baan en 

 Beroepsrichting van laatste baan 

In het rekenmodel zijn maar 6 factoren van de 24 factoren die ook van invloed zijn op de verwachte 

werkloosheidsduur meegenomen. Mevrouw Roebersen heeft aangegeven dat dit is gedaan om ten 

eerste het rekenmodel makkelijker en daardoor toegankelijker te maken en ten tweede zijn bepaalde 

factoren weggelaten om geen verboden onderscheid te maken. Een voorbeeld hiervan is de etniciteit 

van werknemer, zie bijlage 14.  

Uit de analyses van de werkloosheidsduren kan worden afgeleid dat de werkloosheidsduur 

voornamelijk wordt bepaald door leeftijd, etnische achtergrond, de provincie waarin men woont, de 

duur van de baan van waaruit men werkloos is geworden, de bedrijfstak waarin die baan werd 

vervuld, de beroepsrichting en de economische groei in de provincie waar men woont115.  

De factoren die de grootste invloed uitoefenen met betrekking tot de verwachte werkloosheidsduur 

zijn meegenomen in de rekenmethode. Echter wordt enkel van de factoren waarvan de invloed het 

grootst is, de etniciteit van een werknemer niet meegenomen vanwege discriminatie. De vraag is 

echter of er nog sprake is van discriminatie indien uit meetresultaten is gebleken dat voornamelijk 

niet-westerse allochtonen, maar ook westerse allochtonen een langere gemiddelde 

werkloosheidsduur hebben dan een autochtoon en dit verschil wordt gecompenseerd door een 

hogere financiële vergoeding toe te kennen gebaseerd op de verwachte werkloosheidsduur.   

Een factor die een bescheiden invloed heeft op de werkloosheidsduur geldt onder andere voor het al 

dan niet hebben gevolgd van een eigen opleiding of een bedrijfsopleiding gedurende het laatst 

vervulde dienstverband116.  

De feiten en omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden op de website om de 

werkloosheidsduur te berekenen heeft wel de grootste invloed, maar maakt de uitkomst niet meer 

zo specifiek, omdat veel individuele factoren buiten beschouwing worden gelaten.  

5.3  Beperkingen  

De definitie van de verwachte werkloosheidsduur is: “de periode vanaf instroom in de WW bij een 

gelijktijdig baanverlies (beëindiging van het dienstverband binnen 30 dagen voor of na instroom in de 

WW) tot aan werkhervatting als werknemer in dienstbetrekking of als zelfstandige117.  

Werkhervatting is gedefinieerd als: “een baan van minstens 12 uur per werkweek”118.  

Er wordt rekening gehouden met het feit dat werkloze individuen eerder de situatie van 

werkloosheid kunnen verlaten vanwege uitstroom uit de beroepsbevolking. Dit is bijvoorbeeld het 

geval indien sprake is van overlijden, pensionering, overgang naar arbeidsongeschiktheid of 

ziektewet of overstap naar het volgen van een voltijd opleiding119.   

                                                           
115SEO Economisch Onderzoek 2012, p. 3 
116 SEO Economisch Onderzoek 2012, p. 3 
117 SEO Economisch Onderzoek 2012, p. 1 
118 SEO Economisch Onderzoek 2012, p.1 
119  SEO Economisch Onderzoek 2012, p.1 
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Verder zijn er drie beperkingen waardoor de betrouwbaarheid van het rekenmodel afgenomen is: 

Bepaalde factoren zijn noodgedwongen buiten het rekenmodel gehouden vanwege het gebrek aan 

beschikbare informatie120. In de toelichting wordt aangegeven dat het aan de gebruikers van het 

rekenmodel is om de invloed van dergelijke factoren op de verwachte werkloosheidsduur te 

gebruiken in de interpretatie van de uitkomsten. Echter wordt daarbij aangegeven dat de invloed van 

de niet meegenomen factoren ten opzichte van alle individuen in de populatie gelijk is aan nul. De 

niet meegenomen factoren kunnen in individuele gevallen de werkloosheidsduur naar boven of naar 

beneden beïnvloeden121. Aan mevrouw Roebersen heb ik voorgelegd om welke factoren dit zou 

kunnen gaan. Zij heeft mij aangegeven dat het voornamelijk gaat om de inzet van een werknemer. 

Inzet speelt namelijk een grote rol bij de lengte van de werkloosheidsduur van een werknemer. Het 

kan dan bijvoorbeeld gaan om de voorbereiding die iemand heeft verricht bij een sollicitatie, hoe een 

werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan en dergelijke. De inzet van een werknemer is 

inderdaad lastig te meten. Echter zouden wel een aantal factoren in het rekenmodel meegenomen 

kunnen worden die van invloed zijn op de inzet van een werknemer. Er kan bijvoorbeeld opgenomen 

worden wanneer een werknemer voor het laatst heeft gezocht naar werk, of er sollicitaties zijn 

verzonden of een werknemer een sollicitatiegesprek heeft gehad en dergelijke. Echter kan de inzet 

van een werknemer niet volledig gemeten worden, maar op die manier wel voor een bepaald deel.  

Het rekenmodel geeft een overschatting van de gemiddelde werkloosheidsduur, omdat het 

rekenmodel gebaseerd is op gegevens van werknemers met een WW-uitkering. Het rekenmodel 

maakt dus een schatting van de verwachte werkloosheidsduur na instroom in de WW en niet de 

verwachte werkloosheidsduur na ontslag. Er is namelijk een groep werknemers die op zeer korte 

termijn een nieuwe baan vindt en daarom geen beroep doet op een WW-uitkering. Deze groep 

wordt niet meegenomen in het rekenmodel vanwege gebrek aan informatie. Echter is een voorlopige 

schatting gemaakt dat ongeveer 30% van de gedwongen ontslagen geen beroep doet op een WW-

uitkering, omdat zij vrijwel onmiddellijk een nieuwe dienstbetrekking hebben gevonden122. Ook 

kunnen er andere redenen zijn waarom iemand geen gebruik maakt van de WW-uitkering, 

bijvoorbeeld vanwege de sollicitatieverplichtingen. Het rekenmodel is daarom alleen geschikt voor 

werknemers die werkloos raken die ook daadwerkelijk instromen in de WW123.  

Tenslotte is het rekenmodel gebaseerd op gegevens van de laatste 10 jaar (2002 – 2011). In het begin 

van die periode maakten veel oudere werknemers gebruik van vervroegde uittredingsmogelijkheden. 

De WW werd dan regelmatig gebruikt als een glijbaan naar die vervroegde uittreding. Dit zorgt voor 

een vertekend beeld van de verwachte werkloosheidsduur van oudere werknemers. Echter heeft het 

verder geen invloed op de kansen voor het vinden van een nieuwe betaalde dienstbetrekking124. 

Deze beperkingen hebben invloed op de uitkomst van het rekenmodel. Echter hebben deze 

beperkingen uiteindelijk een zeer kleine invloed op de verwachte werkloosheidsduur na instroom in 

de WW en de kansen voor het vinden van een nieuwe betaalde baan, waardoor de beperkingen een 

geringe invloed hebben op de betrouwbaarheid van het rekenmodel.  

                                                           
120SEO Economisch Onderzoek 2012, p. 2 
121  SEO Economisch Onderzoek 2012, p.2 
122 SEO Economisch Onderzoek 2012, p. 8 
123 SEO Economisch Onderzoek 2012, p.19 
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5.4 Opvallende resultaten   

In de toelichting op het rekenmodel zijn een aantal tabellen opgenomen die per factor de verwachte 

werkloosheidsduur in dagen laat zien en de afwijking in dagen ten opzichte van de referent. De 

opvallendste resultaten zijn opgenomen in tabel 7.1 van de bijlage. 

De referent is: “een man, 47 jaar, woonachtig in Noord-Brabant, gehuwd, autochtoon, zonder 

kinderen, zonder ziekte of handicap, hoogst behaalde opleiding op mbo-niveau, in het verleden niet 

werkloos of arbeidsongeschikt geweest, geen bedrijfsongeval gehad en geen eigen of 

bedrijfsopleiding gevolgd, komend uit een baan van 32 uur of meer met een duur van 12 jaar, bij een 

groothandelsbedrijf (meer dan 500 werknemers), zonder leidinggevende functie, met een 

middelbaar beroepsniveau en een economische, administratieve of commerciële beroepsrichting”125.  

De factoren van de referent is in de tabel aangegeven met 0 in de kolom afwijking in dagen ten 

opzichte van referentie. 

Hieronder zijn de opvallendste factoren besproken en toegelicht. 

Geslacht  

Zoals in tabel 7.1 kan worden afgelezen is een vrouw gemiddeld gezien 83 dagen minder werkloos 

dan een man. Mevrouw Roebersen heeft aangegeven dat op de website inderdaad van een man 

wordt uitgegaan. Indien een vrouw dus gebruik maakt van het rekenmodel moet van de verwachte 

werkloosheidsduur na instroom in de WW, 83 dagen in mindering gebracht worden. Echter heeft 

mevrouw Roebersen wel aangegeven dat dit ten opzichte van de overige factoren van de referent is. 

Indien de referent in plaats van bijvoorbeeld mbo-niveau als hoogst behaalde opleiding hbo-niveau 

heeft, zou het kunnen dat het verschil van 83 dagen kleiner is. Dit kan dus ook betekenen dat dit 

verschil groter is. Daarnaast heeft mevrouw Roebersen aangegeven dat uit andere meetresultaten 

blijkt dat de standaardafwijking van een vrouw 0,06 is ten opzichte van een man. Dit blijkt uit bijlage 

B.1 die in de toelichting is opgenomen126. Zij geeft daarbij aan dat dit een gering verschil betreft, 

waardoor de invloed van het geslacht op de verwachte werkloosheidsduur na instroom in de WW 

zeer klein is.  

 

Leeftijd  

In tabel 7.1 van de bijlage kan worden afgelezen wat de afwijking in dagen is ten opzichte van de 

referent. Zoals eerder vermeld heeft de referent een leeftijd van 47 jaar. Vanaf de leeftijd van 18 jaar 

t/m 40 jaar heeft iemand een langere verwachte werkloosheidsduur naarmate de leeftijd hoger 

wordt. Opvallend is dat vanaf de leeftijd van 45 jaar oud, de verwachte werkloosheidsduur na 

instroom in de WW afneemt naarmate de leeftijd hoger wordt. Echter blijkt uit de toelichting dat dit 

te maken heeft met de naderende leeftijd van 65 jaar. Iemand kan namelijk nooit langer werkloos 

zijn dan tot zijn 65e verjaardag, omdat daarna de AOW- en pensioenperiode in gaat127. Hierdoor kan 

verklaard worden dat de verwachte werkloosheidsduur na instroom in de WW kleiner wordt 

naarmate de leeftijd hoger wordt vanaf 45 jaar.  

 

Aantal thuiswonende kinderen 

                                                           
125SEO Economisch Onderzoek 2012, p.  3 
126 SEO Economisch Onderzoek 2012, p. 33 
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De referent heeft geen thuiswonende kinderen. Ten opzichte van de referent is iemand korter 

werkloos indien iemand thuiswonende kinderen heeft, zie tabel 7.1. Dit is een opvallend verschijnsel, 

omdat over het algemeen iemand met thuiswonende kinderen onder de 5 jaar minder flexibel is. 

Mevrouw Roebersen heeft aangegeven dat het in sommige gevallen lastig is om statistische 

gegevens te verklaren. Echter geeft zij daarbij aan dat het vermoedelijk te maken zal hebben met het 

feit dat mensen die in de WW stromen met thuiswonende kinderen vaak deeltijd zullen werken, 

maar misschien ook niet meer zullen gaan werken. Deze twee omstandigheden kunnen deze 

opvallende cijfers verklaren volgens mevrouw Roebersen.  

 

Ziekte of handicap 

In tabel 7.1 kan worden afgelezen dat de referent geen ziekte of handicap heeft. Indien iemand een 

lichamelijke beperking of een psychische ziekte heeft, is iemand gemiddeld gezien iets langer 

werkloos na instroom in de WW. Opvallend is dat iemand met een chronische ziekte, 32 dagen korter 

werkloos is na instroom in de WW. Mevrouw Roebersen heeft aangegeven dat dit kan worden 

verklaard doordat veel mensen met een chronische ziekte eerder de WW verlaten. Dit heeft te 

maken met het feit dat zij in veel gevallen aanspraak zullen maken op een WIA-uitkering, WWB-

uitkering of zelfs door overlijden de WW verlaten. Dit verklaart ook het geringe verschil tussen 

mensen met een lichamelijke beperking of een psychische ziekte ten opzichte van een persoon die 

geen ziekte of handicap heeft. In hoofdstuk 3 heeft u kunnen zien dat een rechter oordeelt dat 

iemand die arbeidsongeschikt is, een lastigere positie op de arbeidsmarkt heeft. Dit zou een reden 

kunnen zijn om de uiteindelijke kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding te verhogen. Echter 

indien iemand een chronische ziekte heeft, verkleint dit de werkloosheidsduur. Terwijl de 

inkomensschade bij iemand met een chronische ziekte juist groter is, ondanks dat een beroep 

gedaan wordt op een WIA-uitkering of een WWB-uitkering, omdat naar verwachting de 

inkomensschade een langere periode zal zijn. Indien de vergoeding die wordt toegekend gebaseerd is 

op de rekenmethode en een werknemer een chronische ziekte heeft, gaat de rekenmethode zijn 

doel voorbij. De werkloosheidsduur na instroom in de WW is inderdaad korter, maar de 

inkomensschade die iemand lijdt is juist hoger vanwege een langere periode. Dit zou in de procedure 

aangevoerd moeten worden, zodat een rechter hier rekening mee kan houden en de vergoeding 

naar boven toe bij kan stellen.   

 

Werkloosheidsverleden 

De referent is niet werkloos geweest. Indien iemand minder dan 1 jaar werkloos geweest is, zal 

iemand gemiddeld gezien 6 dagen minder werkloos zijn en iemand die minstens een jaar werkloos is 

geweest 11 dagen langer, zie tabel 7.1. De verschillen in deze categorie zijn erg klein. Mevrouw 

Roebersen vindt ook dit lastig te verklaren, maar zij geeft aan dat gebleken is dat als iemand al 

langdurig werkloos is, het vinden van een nieuwe dienstbetrekking naar verwachting uiteindelijk 

langer zal duren. Als iemand langer van de arbeidsmarkt is, is het namelijk lastiger om een nieuwe 

dienstbetrekking te vinden.  

 

Hoogst behaalde opleidingsniveau 

In tabel 7.1 kan worden afgelezen dat de referent als hoogst behaalde opleiding mbo-niveau heeft. 

Opvallend is dat indien iemand als hoogst behaalde opleiding hbo-niveau of universitair niveau heeft, 

naar verwachting langer werkloos is na instroom in de WW. Volgens mevrouw Roebersen komt dit 

omdat er minder banen beschikbaar zijn voor mensen die hoog opgeleid zijn, waardoor het langer 

duurt voordat zij een nieuwe dienstbetrekking hebben gevonden.  
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De opvallendste resultaten zijn in de meeste gevallen goed te verklaren. Echter blijft het volgens 

mevrouw Roebersen in sommige gevallen lastig om statistische gegevens te verklaren.  

5.5 De invloed van de website op de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding  

Er is op dit moment één uitspraak waarin de website www.hoelangwerkloos.nl is aangevoerd en 

waarbij de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding op deze rekenmethode is gebaseerd. Ik heb 

de uitspraak op dezelfde wijze geanalyseerd zoals in hoofdstuk 3 van dit onderzoek is gedaan. Op 

deze wijze kan een goede vergelijking worden gemaakt en daaruit een conclusie worden getrokken 

wat de invloed van de website is op de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Echter is het erg 

lastig om een betrouwbare conclusie te trekken, omdat er nog maar één uitspraak is.   

Uit tabel 8.1 kan worden afgeleid welke feiten en omstandigheden worden meegenomen in de 

beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging. In hoofdstuk 3 kan worden gelezen 

dat de feiten en omstandigheden die in deze uitspraak van belang waren overeenkomen met de 

belangrijkste feiten en omstandigheden die uit het jurisprudentieonderzoek naar voren zijn 

gekomen. Ook wordt er eerst in deze uitspraak beoordeeld of er sprake is van een kennelijk 

onredelijke opzegging en daarna wordt pas beoordeeld of er een vergoeding toegekend dient te 

worden.  

Met betrekking tot de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt niet aangegeven welke 

feiten en omstandigheden van belang zijn voor het bepalen van de schadevergoeding. Er wordt zelfs 

niet aangegeven dat de feiten en omstandigheden die van belang waren voor de kennelijk 

onredelijke opzegging ook van belang zijn voor de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. 

Daarom heb is hier geen tabel van opgenomen in de bijlage.  

De kantonrechter geeft in zijn uitspraak aan dat de vergoeding die naar aanleiding van het 

gevolgencriterium wordt toegekend, gebaseerd dient te zijn op de verwachte werkloosheidsduur die 

is ontstaan na de opzegging. De werknemer heeft de rekenmethode van de website 

www.hoelangwerkloos.nl aangevoerd. De kantonrechter kent dit gebaseerd op het voorgaande toe. 

Er wordt een berekening gemaakt waarin het inkomen minus de WW-uitkering wordt toegekend als 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Het bedrag wordt uiteindelijk afgerond op € 7.000,00 

bruto.  

5.6 Conclusie  

De website www.hoelangwerkloos.nl is dus ontwikkeld om een redelijke schatting te kunnen maken 

van de verwachte werkloosheidsduur na instroom in de WW. Echter worden uiteindelijk maar 6 

factoren van de 24 factoren die zij hebben gemeten, meegenomen in de berekening. Deze 6 factoren 

zijn de factoren die echter wel de meeste invloed hebben op de verwachte werkloosheidsduur na 

instroom in de WW. Echter speelt de etniciteit van een werknemer tevens een grote rol bij het 

bepalen van de verwachte werkloosheidsduur van een werknemer, maar wordt deze niet 

meegenomen in de berekening. De invloed van de overige factoren op de verwachte 

werkloosheidsduur is gering, maar omdat veel factoren buiten de berekening wordt gehouden is het 

een zeer globale berekening. Het is een zeer algemene berekening waarbij geen rekening wordt 

gehouden met individuele en specifieke aspecten. Deze individuele en specifieke aspecten zullen 

alsnog aangevoerd moeten worden zodat de vergoeding naar boven kan worden bijgesteld en 

daardoor de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding individueel wordt vastgesteld. Zoals in 

hoofdstuk 2 naar voren is gekomen, heeft de Hoge Raad bepaald dat geen abstracte formule gebruikt 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
http://www.hoelangwerkloos.nl/
http://www.hoelangwerkloos.nl/
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mag worden bij het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Echter is de 

rekenmethode opnieuw een abstracte formule.  

Ook zijn er een aantal beperkingen waardoor de betrouwbaarheid van het rekenmodel wordt 

verminderd, maar dit heeft uiteindelijk een geringe invloed op uitkomst van de verwachte 

werkloosheidsduur. In de uitspraak waarin de berekening van de website is toegekend wordt enkel 

deze berekening als uitgangspunt genomen. Er wordt geen rekening gehouden met individuele en 

specifieke factoren. Belangrijk is dat indien een rechter de website als uitgangspunt neemt, tevens 

individuele feiten en omstandigheden worden meegenomen in de beoordeling van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding. Ook dient de rechter andere schade van een werknemer mee te 

nemen bij het vaststellen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding, zoals pensioenschade 

en overige schade.  

Door de rekenmethode van de website www.hoelangwerkloos.nl enkel als uitgangspunt te nemen en 

daarna aan de hand van de individuele en specifieke feiten en omstandigheden de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding vast te stellen, wordt de schade die een werknemer lijdt ten 

gevolge van de opzegging individueel vastgesteld. De rechter dient inzicht te geven en te 

onderbouwen aan de hand van welke feiten en omstandigheden de vergoeding naar boven of naar 

beneden wordt gesteld. Hierdoor kan ook de inzet van werknemer meegenomen worden, zoals in 

hoofdstuk 3 en 4 al regelmatig naar voren kwam door middel van het aantal sollicitaties die verricht 

zijn, wat de werknemer heeft gedaan om de schade te beperken en wat werknemer heeft gedaan om 

ander passend werk te vinden. Ook wordt bij het vaststellen van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding rekening gehouden met alle feiten en omstandigheden.  
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Conclusie  

Inleiding  

Allereerst is het juridisch kader omtrent de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding besproken. 

Daarbij is de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie besproken. Ook zijn de twee uitspraken 

van de Hoge Raad besproken en toegelicht. Tevens zijn twee uitspraken besproken van vóór de 

uitspraken van de Hoge Raad, zodat duidelijk is geworden hoe de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding vóór de uitspraken van de Hoge Raad werd bepaald. Daarna is de kennelijk 

onredelijke opzegging besproken aan de hand van het jurisprudentieonderzoek wat ik heb 

uitgevoerd. De feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het bepalen of sprake is van een 

kennelijk onredelijke opzegging zijn in kaart gebracht en los van elkaar besproken en toegelicht. 

Daarna zijn de feiten en omstandigheden in groepen onder gebracht, omdat deze feiten en 

omstandigheden door de rechter in onderlinge samenhang worden bekeken. Na dit te hebben 

gedaan, is de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding besproken. Daarbij zijn tevens de feiten en 

omstandigheden in kaart gebracht die van belang zijn voor het bepalen van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. Daarnaast is aan de hand van de jurisprudentiezaken geanalyseerd op welke 

manier de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald, namelijk of deze wordt 

begroot, geschat of naar billijkheid wordt vastgesteld. Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken 

dat een combinatie hiervan ook mogelijk is. Als laatste is de website www.hoelangwerkloos.nl 

besproken. In dat hoofdstuk is besproken wat de relevante feiten en omstandigheden zijn voor het 

bepalen van de werkloosheidsduur, welke beperkingen de rekenmethode heeft, welke opvallende 

resultaten uit de gegevens naar voren zijn gekomen en of deze te verklaren zijn en wat de invloed 

van de rekenmethode is bij het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding.  

Op dit onderwerp is veel wet- en regelgeving van toepassing die in hoofdstuk 2 is besproken. De 

belangrijkste wetgeving die van toepassing is op de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding is 

artikel 7:681 BW. Dit is het artikel omtrent de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure en de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. In hoofdstuk 2 heeft u kunnen lezen dat in het verleden 

in de wet was opgenomen dat een vergoeding naar billijkheid werd toegekend, echter is het woordje 

“billijkheid” door middel van een wetswijziging uit het artikel gehaald. Hierdoor werden de gewone 

regels van boek 6 BW van toepassing verklaard. Dit houdt in dat de werknemer zijn of haar schade 

dient te bewijzen in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure. Echter uit de uitspraken van 

vóór de Hoge Raad kan geconcludeerd worden dat de werknemer in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure zijn of haar schade nog steeds niet hoefde te bewijzen, omdat er een algemene 

formule werd gehanteerd voor het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. In de 

jurisprudentie werd er verschillend omgegaan met betrekking tot het vaststellen van de 

opzeggingsvergoeding. In sommige gevallen werd gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule en 

anderen gebruikten weer de XYZ-formule. Er was sprake van rechtsongelijkheid met betrekking tot 

het bepalen wanneer sprake was van een kennelijk onredelijke opzegging en het toekennen van een 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. De Hoge Raad heeft in tweetal uitspraken aangegeven 

dat de rechter steeds nauwkeurig rekenschap dient te geven van de concrete omstandigheden en 

factoren die meespelen bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding en dat geen algemene 

formule gehanteerd mag worden. Tevens is in de uitspraak van de Hoge Raad (Rutten/Breed) 

aangegeven dat de schadevergoeding in eerste instantie dient te worden begroot, indien dit niet 

mogelijk is, de schade kan worden geschat. De uitspraken van de Hoge Raad hebben veel invloed 

gehad op de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure en de bijbehorende vergoeding.  

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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In hoofdstuk 3 is uit het jurisprudentieonderzoek gebleken dat verschillende feiten en 

omstandigheden van belang zijn voor het bepalen of er sprake is van een kennelijk onredelijke 

opzegging. Deze feiten en omstandigheden kunnen weer worden onderverdeeld in 5 groepen, zie 

hiervoor hoofdstuk 3. De feiten en omstandigheden die in veel gevallen worden meegewogen bij de 

bepaling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging en daardoor veel invloed hebben zijn: 

 Leeftijd werknemer 

 Lengte dienstverband 

 Functioneren 

 Positie op de arbeidsmarkt 

 Eenzijdige werkervaring/ opleiding 

 Begeleiden naar ander werk 

 Aangeboden financiële vergoeding 

 Inkomensachteruitgang 

 Draagkracht werkgever 

Uit het jurisprudentieonderzoek is tevens gebleken dat de feiten en omstandigheden die van belang 

zijn voor het bepalen of er sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, ook van belang zijn voor 

het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Echter zijn er enkele kleine 

verschillen te benoemen, zie hiervoor hoofdstuk 4. Wel zijn er andere feiten en omstandigheden die 

de grootste invloed hebben bij het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Dit 

zijn de volgende feiten en omstandigheden:  

 Aangeboden financiële vergoeding  

 Draagkracht werkgever 

 Begeleiden naar ander werk 

 Inkomensachteruitgang 

 Pensioenschade en  

 De positie op de arbeidsmarkt van werknemer.  

De manier waarop de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt vastgesteld verschilt enorm 

tussen de gerechtelijke instanties. In de meeste gevallen werd de schadevergoeding zowel begroot 

als naar billijkheid vastgesteld. Dit houdt in dat de rechter een bepaalde periode naar billijkheid 

vaststelt waarvan de rechter het redelijk vindt dat de werkgever over deze periode een vergoeding 

betaald om de inkomensschade die werknemer lijdt ten gevolge van de opzegging te verzachten. 

Daarnaast wordt aan de hand van het inkomen verminderd met de WW-uitkering en de periode die 

naar billijkheid is vastgesteld, een berekening gemaakt voor de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. Daarnaast wordt in de meeste gevallen de vergoeding naar billijkheid 

vastgesteld. Dit is opvallend, omdat sinds de wetswijziging van 1 januari 1997 het niet is toegestaan 

de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding naar billijkheid vast te stellen. De regels van boek 6 

BW moeten namelijk in acht worden genomen. Ook wordt er regelmatig een periode van 

werkloosheid geschat en aan de hand van deze periode een berekening gemaakt. Voor de gevallen 

dat de rechter ervoor kiest om een schatting te maken van de werkloosheidsduur, kan de 

rekenmethode van de website www.hoelangwerkloos.nl als uitgangspunt worden genomen. Deze 

rekenmethode maakt een algemene schatting van de verwachte werkloosheidsduur na instroom in 

de WW. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van 6 factoren die veel invloed uitoefenen op 

de verwachte werkloosheidsduur. Echter wordt onvoldoende rekening gehouden met individuele en 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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specifieke feiten en omstandigheden. De rechter zal in de uitspraak de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding aan de hand van specifieke feiten en omstandigheden moeten aanpassen 

door de vergoeding te verhogen of te verlagen. De website kan dus als uitgangspunt worden gebruikt 

in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure, omdat het een goede algemene schatting maakt 

van de verwachte werkloosheidsduur. De rekenmethode zal in ieder geval de verwachte 

werkloosheidsduur op een wijze berekenen die dichter bij de werkelijke werkloosheidsduur van een 

werknemer ligt, dan de schatting van de rechter. De rechter dient te onderbouwen waarom de 

vergoeding wordt verhoogd of verlaagd en aan de hand van welke feiten en omstandigheden. Ten 

slotte dient de rechter ook rekening te houden met andere soorten schade die een werknemer naar 

aanleiding van de kennelijk onredelijke opzegging heeft geleden, namelijk bijvoorbeeld 

pensioenschade, immateriële schade en overige schade.  

In de praktijk kan de rekenmethode een hulpmiddel zijn om de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding te bepalen met betrekking tot de inkomensschade. De vraag is alleen of de 

toepassing van de rekenmethode conform de wetgeving en de jurisprudentie van de Hoge Raad is. In 

de wetsgeschiedenis is namelijk bepaald dat de algemene (schadevergoedings) regels van boek 6 BW 

van toepassing zijn, waardoor een werknemer de schade die hij of zij lijdt ten gevolge van de 

kennelijk onredelijke opzegging dient te bewijzen. In de uitspraken van de Hoge Raad is bepaald dat 

geen abstracte formule toegepast mag worden bij de berekening of van een kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. Op zichzelf is de rekenmethode opnieuw een abstracte formule waarbij de 

werknemer de schade niet hoeft te bewijzen. De vraag is of de Hoge Raad deze rekenmethode zal 

toestaan voor het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Ik acht de kansen zeer 

klein dat de Hoge Raad deze rekenmethode zal goedkeuren. Indien naast de rekenmethode alsnog 

rekening wordt gehouden met de individuele en specifieke feiten en omstandigheden en de rechter 

de rekenmethode enkel als hulpmiddel gebruikt, zal de rekenmethode een grotere kans maken bij de 

Hoge Raad indien de rechter tevens rekening houdt met de overige schade die een werknemer lijdt 

en inzichtelijk maakt hoe tot de opzeggingsvergoeding is gekomen. 

Hoe wordt de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding bepaald? 

Verschillende feiten en omstandigheden zijn van belang voor het bepalen van de hoogte van de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Omdat in veel uitspraken dezelfde feiten en 

omstandigheden van belang zijn bij het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding, 

als voor het bepalen of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging, heb ik tevens de feiten en 

omstandigheden besproken die worden meegewogen in de beoordeling of sprake is van een 

kennelijk onredelijk opzegging. In sommige gevallen worden exact dezelfde feiten en 

omstandigheden gebruikt of wordt er bijvoorbeeld apart nog één feit of omstandigheid besproken 

die van belang is bij het bepalen van de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. 

De feiten en omstandigheden die het vaakst worden benoemd bij het bepalen van de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding zijn: aangeboden financiële vergoeding, draagkracht werkgever, 

begeleiden naar ander werk, inkomensachteruitgang, pensioenschade en de positie op de 

arbeidsmarkt van werknemer. Deze feiten en omstandigheden hebben allemaal betrekking op de 

financiële situatie van werknemer. Indien de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt slecht is, 

zal de periode dat de werknemer inkomensschade lijdt langer zijn, waardoor de inkomensschade en 

pensioenschade van werknemer groter zal zijn. Het begeleiden naar ander werk kan ervoor zorgen 

dat de schade die werknemer ten gevolge van de kennelijk onredelijke opzegging lijdt wordt 

verkleind. Tevens wordt rekening gehouden met de draagkracht van werkgever. Zoals eerder 

besproken is gebleken dat de rechter niet snel tot de conclusie zal komen dat een werkgever niet in 
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staat is om enige financiële compensatie aan te bieden. De financiële vergoeding die een werkgever 

dient te betalen is bedoeld als een pleister op de wonden. De financiële vergoeding is bedoeld om 

werknemer tegemoet te komen in de inkomensschade die werknemer heeft geleden.   

Nadat de rechter de feiten en omstandigheden heeft bepaald die van belang zijn voor het bepalen 

van de vergoeding, dient de rechter inzicht te geven hoe tot de hoogte van de vergoeding is gekomen 

volgens de uitspraken van de Hoge Raad. Uit het jurisprudentieonderzoek is gebleken dat de rechter 

de hoogte van de vergoeding kan begroten, schatten of naar billijkheid kan vaststellen. Een 

combinatie hiervan is ook mogelijk. Er zijn verschillende soorten rekenwijze die de rechter hanteert, 

namelijk: 

 Begroten: de schade die werknemer lijdt volledig berekenen. 

 Geschat: zowel een bepaalde periode als de uiteindelijke vergoeding worden geschat.  

 Billijkheid: de rechter benoemt een bedrag zonder enige onderbouwing. 

 Begroot/geschat: een periode van de verwachte werkloosheidsduur wordt geschat en de 

uiteindelijke vergoeding wordt nauwkeurig berekent aan de hand van de periode, de WW-

uitkering en het laatstgenoten inkomen.  

 Begroot/billijkheid: er wordt een periode naar billijkheid vastgesteld, waarvan redelijk is dat 

de werkgever hiervoor een vergoeding betaald. De vergoeding wordt uiteindelijk nauwkeurig 

berekend aan de hand van de periode, WW-uitkering en het laatstgenoten inkomen.  

 Geschat/billijkheid: de schade die werknemer heeft geleden wordt geschat en de vergoeding 

wordt naar billijkheid vastgesteld.  

 Begroot/geschat/billijkheid: de schade die werknemer lijdt wordt begroot, de verwachte 

werkloosheidsduur van werknemer wordt geschat en de uiteindelijke vergoeding wordt naar 

billijkheid vastgesteld.  

Ik heb de manier waarop een rechter de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure in 7 categorieën 

ingedeeld. In iedere categorie wordt de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding op dezelfde 

wijze vastgesteld. In veel gevallen wordt er een periode bepaald, waarop een berekening wordt 

gemaakt van de uiteindelijke vergoeding. Of er wordt een periode naar billijkheid vastgesteld of er 

wordt een schatting gemaakt van de verwachte werkloosheidsperiode. Voor het nauwkeuriger 

bepalen van deze periode kan de website www.hoelangwerkloos.nl als uitgangspunt gebruikt 

worden zoals hiervoor besproken. Uiteindelijk kan de vergoeding die hieruit voortvloeit naar boven 

of naar beneden worden gesteld aan de hand van bepaalde specifieke en individuele feiten en 

omstandigheden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar goed werkgeverschap, welke 

voorzieningen heeft werkgever voor werknemer getroffen bijvoorbeeld. Als de rekenmethode enkel 

als uitgangspunt wordt gebruikt kan alsnog rekening worden gehouden met de feiten en 

omstandigheden die zijn genoemd in hoofdstuk 3 en 4. De rechter dient dan een nauwkeurige 

berekening te geven en inzichtelijk te maken hoe tot de uiteindelijke opzeggingsvergoeding is 

gekomen en welke feiten en omstandigheden daar een rol bij hebben gespeeld.  

Voor het bepalen van de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding worden dus een 

aantal feiten en omstandigheden meegenomen. Er wordt gekeken naar de ernst van de situatie en 

het tekortschieten van werkgever. Echter is het in de meeste gevallen niet mogelijk om de schade 

nauwkeurig te begroten, zeker ingeval van inkomensschade omdat er binnen 6 maanden een 

kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure gestart moet worden. De volledige schade die een 

werknemer lijdt ten gevolge van de opzegging is in de meeste gevallen dan nog niet volledig bekend. 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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Echter geven de rechters in veel gevallen aan dat geen vergoeding moet worden toegekend om de 

schade die werknemer ten gevolge van de opzegging lijdt te vergoeden, maar de schade die een 

werknemer lijdt ten gevolge van de kennelijk onredelijke opzegging.  

Ondanks dat het een zeer lastig onderwerp blijft, heb ik meer inzicht kunnen geven hoe de hoogte 

van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding wordt bepaald en kan deze informatie worden 

gebruikt in een kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure.  

Aanbevelingen  

Een advocaat behartigt de belangen van een cliënt. Het belang van een werknemer is om een zo 

hoog mogelijk kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding toegekend te krijgen. Het bovenstaande 

leidt tot de volgende aanbevelingen: 

Stap 1: In eerste instantie moet bekeken worden welke feiten en omstandigheden van hoofdstuk 3 

en 4 van toepassing zijn op de betreffende cliënt. Aan de hand van de uitleg in hoofdstuk 3 en 4 kan 

worden beoordeeld welke feiten en omstandigheden op de cliënt van toepassing zijn. Daarbij moet 

een selectie worden gemaakt van de feiten en omstandigheden die in het voordeel van cliënt zijn. Er 

zijn namelijk een aantal feiten en omstandigheden waarvan de rechter heeft beoordeeld dat dit een 

werknemer kan worden verweten. Deze feiten en omstandigheden kunnen echter wel worden 

aangevoerd, maar dan dient het tegenovergestelde te worden aangevoerd, zie het voorbeeld.  

Voorbeeld: een duidelijk voorbeeld hiervan is dat de werknemer geacht wordt de schade te 

beperken. Hiervan heeft de rechter in de betreffende uitspraak geoordeeld dat werknemer de 

schade niet heeft beperkt, zie paragraaf 3.2 onder het kopje schade niet beperkt. Dit punt kan 

eventueel worden aangevoerd indien werknemer wel een nieuwe dienstbetrekking heeft 

geaccepteerd of er alles aan heeft gedaan om een nieuwe dienstbetrekking te vinden. Werknemer 

heeft de schade dan beperkt of er alles aan gedaan om zijn of haar schade te beperken. Werknemer 

kan dit aantonen door de sollicitaties die zijn gedaan aan te voeren.  

Stap 2: Daarna moet beoordeeld worden of er specifieke feiten en omstandigheden van toepassing 

zijn op de cliënt. Er kunnen namelijk altijd feiten en omstandigheden zijn die specifiek voor cliënt van 

belang zijn. De lijst die ik in hoofdstuk 3 en 4 heb opgesteld is niet limitatief, waardoor er altijd nog 

feiten en omstandigheden aangevoerd kunnen worden die tevens van belang kunnen zijn voor het 

bepalen van de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Er dient voornamelijk 

gekeken te worden naar feiten en omstandigheden die in strijd zijn met goed werkgeverschap. Dit 

houdt namelijk in dat de werkgever tekort geschoten is.  

Stap 3: Het is belangrijk om alle feiten en omstandigheden los van elkaar aan te voeren in een 

kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure. Daarnaast kunnen de feiten en omstandigheden in 

groepen onderverdeeld worden. Het gaat om de groepen genoemd in hoofdstuk 3, namelijk: 

 Positie op de arbeidsmarkt 

 Schade werknemer 

 Voorzieningen door werkgever 

 Reden ontslag werkgever 

De bijkomende feiten en omstandigheden heb ik niet opgenomen, omdat dit per cliënt flink kan 

verschillen. De bijkomende feiten en omstandigheden die ik genoemd heb in hoofdstuk 3 kunnen 

echter wel aangevoerd worden als zij van toepassing zijn, echter zal die kans zeer klein zijn, omdat de 
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bijkomende feiten en omstandigheden ieder maar één keer van de 28 uitspraken meegenomen werd 

in de beoordeling. Echter zoals vermeld bij stap 2 kunnen andere feiten en omstandigheden van 

belang zijn bij cliënt die tevens aangevoerd kunnen worden in de kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure. Ik zal de eerste drie groepen hieronder bespreken, omdat deze grootste 

invloed heeft. 

Door de feiten en omstandigheden daarna in groepen onder te verdelen kunnen de belangrijkste 

factoren goed onderbouwd worden. De positie op de arbeidsmarkt van werknemer is erg belangrijk 

voor zowel de beoordeling of sprake is van een kennelijk onredelijke opzegging als voor de 

toekenning van de opzeggingsvergoeding. Door middel van de feiten en omstandigheden die in die 

categorie zijn onderverdeeld kan nader onderbouwd worden waarom de positie van de werknemer 

op de arbeidsmarkt slecht is. Tevens is het belangrijk dat de sollicitaties die werknemer zonder 

resultaat heeft gedaan, worden aangevoerd in de procedure om de slechte positie op de 

arbeidsmarkt nader te onderbouwen.  

De schade van werknemer is noodzakelijk om aan te voeren in een kennelijk onredelijke 

opzeggingsprocedure. Aan de hand van de schade van werknemer wordt namelijk de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding bepaald. Het is belangrijk om alle schade die werknemer heeft 

geleden te benoemen, namelijk inkomensschade, immateriële schade, pensioenschade etc. Het is 

van belang de schade aan te tonen, of in ieder geval een schatting te maken van de schade die de 

werknemer lijdt ten gevolge van de kennelijk onredelijke opzegging. Van de inkomensschade kan een 

schatting gemaakt worden. Hiervoor kan de website www.hoelangwerkloos.nl een uitgangspunt zijn. 

Zoals eerder vermeld, dient daarnaast voor de berekening van de inkomensschade rekening te 

worden gehouden met de overige feiten en omstandigheden die van belang zijn voor werknemer die 

niet worden meegenomen in de rekenmethode. Voornamelijk is de etniciteit van een werknemer van 

belang, indien de werknemer een allochtoon is. Uit de toelichting over de rekenmethode is namelijk 

gebleken dat de etniciteit tevens een grote invloed heeft op de verwachte werkloosheidsduur, maar 

dat deze niet is meegenomen vanwege discriminatie. Echter is uit de meetresultaten gebleken dat 

voornamelijk bij een niet-westerse allochtoon, maar ook een westerse allochtoon de verwachte 

werkloosheidsduur langer is ten opzichte van een autochtoon. Dit verschil zou gecompenseerd 

moeten worden door middel van een kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding. Daarnaast kan 

door de pensioenuitvoerder bijvoorbeeld de pensioenschade worden berekend. Indien dit niet 

mogelijk is dient er een schatting gemaakt te worden gebaseerd op de beschikbare informatie. De 

immateriële schade kan enkel naar billijkheid vastgesteld worden. Voor de overige schade die een 

werknemer lijdt zouden ook bewijzen overhandigd moeten worden, indien dit niet mogelijk is, dient 

de schade te worden geschat.  

Daarnaast is het zeer belangrijk om aan te voeren dat een werkgever weinig of geen voorzieningen 

heeft getroffen voor werknemer indien dit het geval is. Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, heeft een 

werkgever veel mogelijkheden om een voorziening aan werknemer aan te bieden. Uit de 

jurisprudentie is gebleken dat  het in het kader van goed werkgeverschap belangrijk is dat een 

werkgever een werknemer tegemoet komt door een voorziening te treffen. Indien werknemer om de 

een of andere reden geen gebruik heeft kunnen maken van de getroffen voorziening is dit zeer 

belangrijk om aan te voeren in de kennelijk onredelijke opzeggingsprocedure. Een werknemer moet 

namelijk in staat worden gesteld gebruik te kunnen maken van de getroffen voorziening.  

http://www.hoelangwerkloos.nl/


55 
 

Deze drie categorieën met de onderliggende feiten en omstandigheden zijn voor het grootste 

gedeelte van belang voor het bepalen van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding.  

Stap 4: Daarnaast kan rekening worden gehouden met de manier waarop de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding wordt bepaald. In hoofdstuk 4 kan worden afgelezen dat de kennelijk 

onredelijke opzeggingsvergoeding kan worden begroot, geschat of naar billijkheid kan worden 

vastgesteld. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Omdat de rechters op verschillende wijze de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding berekenen is het lastig om hier rekening mee te houden. 

Echter wordt in de meeste gevallen wel een periode bepaald. Het betreft een periode waarvan de 

rechter het redelijk acht dat de werkgever over die periode een financiële vergoeding betaalt of er 

wordt een schatting gemaakt van de verwachte werkloosheidsperiode. Naar mijn mening kan de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding zo hoog mogelijk worden door gebruik te maken van een 

combinatie hiervan. In eerste instantie kan er namelijk een algemene schatting gemaakt worden van 

de verwachte werkloosheidsperiode door de rekenmethode van de website hoelang werkloos.nl aan 

te voeren. Daarnaast is het van belang feiten en omstandigheden aan te voeren die in strijd zijn met 

goed werkgeverschap bijvoorbeeld waardoor de opzeggingsvergoeding verhoogd dient te worden. 

Het moeten feiten en omstandigheden zijn waarmee nog geen rekening mee gehouden is in de 

rekenmethode. In plaats van de periode naar billijkheid vast te stellen, wordt de periode langer 

gemaakt door bepaalde feiten en omstandigheden aan te voeren. Deze feiten en omstandigheden 

kunnen overeenkomen met de feiten en omstandigheden die van belang zijn op basis van de 

kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding, maar zullen voornamelijk ook feiten en omstandigheden 

zijn die in veel gevallen zijn aangevoerd voor het bepalen van de kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding, zie hiervoor hoofdstuk 4.  

In geen enkele uitspraak is tot nog toe de hoogte van de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding 

op deze wijze onderbouwd. Als de opzeggingsvergoeding op deze wijze wordt toegekend, wordt 

rekening gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden en wordt waar mogelijk de schade 

begroot en anders geschat. Op deze wijze kan vermoedelijk een zo hoog mogelijke vergoeding 

worden verkregen, die conform de wetgeving en de jurisprudentie is. Echter is er alleen een 

onzekere factor over de toepassing van de rekenmethode, maar naar verwachting zullen in ieder 

geval de kantongerechten de website goedkeuren voor het vaststellen van een kennelijk onredelijke 

opzeggingsvergoeding. Indien een werkgever wordt bijgestaan, kan tevens dit onderzoek worden 

gebruikt. Echter dient het tegenovergestelde van de feiten en omstandigheden te worden 

aangevoerd in de procedure.  
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SEO Economisch Onderzoek 2012 
Seo economisch onderzoek, “Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom”, toelichting bij 
geactualiseerd rekenmodel.  

 

Bijlagen  
 
Bijlage 1: verandering gerechtelijke kaart  
 
De gerechtelijke kaart in Nederland is gewijzigd. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat de kwaliteit 
van de rechtspraak in de toekomst op peil kan worden gehouden en slagvaardig kan blijven. De 
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gebiedsindeling is geregeld in de nieuwe wet Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK). De 19 
rechtbanken zijn samengevoegd tot 10 nieuwe rechtbanken per 1 januari 2013. De gerechthoven 
Arnhem en Leeuwarden zijn gefuseerd, waardoor de er nu 4 gerechtshoven zijn in plaats van 
voorheen 5. De rechtbank Oost-Nederland is per 1 april 2013 opgesplitst in de rechtbanken Overijssel 
en Gelderland. Na de herziening zijn er dus nog 11 rechtbanken en 4 gerechtshoven128. Hieronder 
heb ik de oude en de nieuwe gerechtelijke kaart opgenomen.  
 
De oude indeling gerechtelijke kaart: 
 
 
 

 

 

 

 

De nieuwe indeling gerechtelijke kaart: 

 

Arrondissementen  

1. Amsterdam (Amsterdam) 

                                                           
128

 http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/ThemaDossiers/herziening-gerechtelijke-kaart-
nederland/Pages/default.aspx 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=de+oude+gerechtelijke+kaart&source=images&cd=&cad=rja&docid=c1-HEWl5qXw1SM&tbnid=Vad_Pt2TQom0gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.advocatengoossens.nl/mainprocesrecht.htm&ei=GkWnUceICpSk0AXk5YCoCw&bvm=bv.47244034,d.d2k&psig=AFQjCNFL4uM2tDDCgq5u66-p-9SRRbSRMQ&ust=1370003063995893
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2. Den Haag (Den Haag, Gouda, Leiden) 
3. Limburg (Maastricht, Roermond) 
4. Midden-Nederland (Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht) 
5. Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad) 
6. Noord-Nederland (Assen, Groningen, Leeuwarden) 
7. Oost-Brabant (Eindhoven, 's-Hertogenbosch) 
8. Gelderland (Arnhem en Zutphen) 
9. Overijssel (Zwolle en Almelo)  
10. Rotterdam (Dordrecht, Rotterdam) 
11. Zeeland-West-Brabant (Bergen op Zoom, Breda, Middelburg, Tilburg) 

  

Ressorten  

1. Amsterdam  
2. Arnhem-Leeuwarden  
3. 's-Hertogenbosch 
4. Den Haag129  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Tabel 1.1 relevante feiten en omstandigheden k.o.o. (kantongerecht) 

 BN7723
130 

BN6439
131 

BO8426
132 

BO2912
133 

BO9363
134 

BP0192
135 

BO9109
136 

                                                           
129

 Rechtspraak.nl 
130

 Ktr. Alkmaar 18 augustus 2010, LJN: BN7723 
131

 Ktr. Utrecht 25 augustus 2010, LJN: BN6439 
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Leeftijd werknemer       X      X        X       X      X      X 

Lengte dienstverband       X      X       X        X      X  

Jonge leeftijd van 
indiensttreding  

       

Functioneren       X      X         X      X  

Disciplinaire maatregel        

Positie arbeidsmarkt       X      X         X      X      X 

Aangeboden scholing tijdens 
dienstverband  

       

Laag opleidingsniveau         

Eenzijdige werkervaring / 
opleiding 

      X       

Begeleiden naar ander werk        X      X      X 
      

      X       X 

Beschikbaarheid passende 
functie 

       

Vrijstellen werkzaamheden        

Positie werknemer binnen 
het bedrijf  

       

Arbeidsongeschikt            X 

Re-integratie / herplaatsing        

Risicosfeer ontslag          X      X  

Noodzaak / belang van het 
ontslag 

      X       

Aangeboden financiële 
vergoeding  

      X      X 
 

     X           X      X      X 

Inkomensachteruitgang        X       X         X 

Pensioenschade        X     

Draagkracht werkgever         X      X      X      X 

 Vergoeding collega’s         X      X    

Niet houden aan CAO        

Contact tijdens 
ontslagprocedure  

       

Schade niet beperkt         

Verandering 
arbeidsrechterlijke positie  

       

Overige schade        

 

Bijlage 3: Tabel 1.2 relevante feiten en omstandigheden k.o.o. (kantongerecht) 

 BP2924
137 

BP6067
138 

BQ9271
139 

BQ9248
140 

BQ9394
141 

BT2776
142 

BU7613
143 

                                                                                                                                                                                     
132

 Ktr. Amsterdam 22 oktober 2010, LJN: BO8426 
133

 Ktr. Almelo 2 november 2010, LJN: BO2912 
134

 Ktr. Haarlem 4 november 2010, LJN: BO9363 
135

 Ktr. Zwolle 16 december 2010, LJN: BP0192 
136

 Ktr. Assen 21 december 2010, LJN: BO9109 
137

 Ktr. Almelo 1 februari 2011, LJN: BP2924 
138

 Ktr. Haarlem 24 februari 2011, LJN: BP6067 
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Leeftijd werknemer              X       X        X        X            X 

Lengte dienstverband              X       X        X               
 

Jonge leeftijd van 
indiensttreding  

       

Functioneren                    X                

Disciplinaire maatregel        

Positie arbeidsmarkt              X       X        X        X             X 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband  

       

Laag opleidingsniveau        

Eenzijdige werkervaring 
/opleiding  

             X       X        X        X   

Begeleiden naar ander 
werk  

       X         X       
 

             

Beschikbaarheid passende 
functie 

             

Vrijstellen werkzaamheden         

Positie werknemer binnen 
het bedrijf  

       

Arbeidsongeschikt         X         X   

Re-integratie / 
herplaatsing 

       

Risicosfeer ontslag                  

Noodzaak / belang van het 
ontslag  

                    

Aangeboden financiële 
vergoeding 

      X       
 

      X        X        X       X       X 

Inkomensachteruitgang                  X        X          

Pensioenschade                  X       X 

Draagkracht werkgever           X                   X 

 Vergoeding collega’s              

Niet houden aan CAO       X       

Contact tijdens 
ontslagprocedure  

       X      

Schade niet beperkt         

Verandering 
arbeidsrechterlijke positie  

       

Overige schade         

Bijlage 4: Tabel 1.3 relevante feiten en omstandigheden k.o.o. (kantongerecht) 

                                                                                                                                                                                     
139

 Ktr. Rotterdam 13 mei 2011, LJN: BQ9271 
140

 Ktr. ’s-Hertogenbosch 9 juni 2011, LJN: BQ9248 
141

 Ktr. ’s-Hertogenbosch 23 juni 2011, LJN: BQ9394 
142

 Ktr. Amsterdam 23 juni 2011, LJN: BT2776 
143

 Ktr. Utrecht 28 september 2011, LJN: BU7613 
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 BU8472144 BV3919145 BW5530146 BY1678147 BY4205148 BY6325149 

Leeftijd werknemer         X          X        X       X       X       X 

Lengte dienstverband         X              X       X       X       X 

Jonge leeftijd van 
indiensttreding  

      

Functioneren         X              X       X   

Disciplinaire maatregel       

Positie arbeidsmarkt         X          X        X       X       X        X 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband  

      

Laag opleidingsniveau             X 

Eenzijdige 
werkervaring / 
opleiding 

               X   

Begeleiden naar ander 
werk  

       X          X  

Beschikbaarheid 
passende functie 

       X        X        X   

Vrijstellen 
werkzaamheden  

      

Positie werknemer 
binnen het bedrijf 

          X   

Arbeidsongeschikt              X            X 

Re-integratie / 
herplaatsing 

            X     

Risicosfeer ontslag          X        X        X  

Noodzaak / belang van 
het ontslag  

       X               X        X          X 

Aangeboden financiële 
vergoeding 

            X        X        X        X         X 

Inkomensachteruitgang        X                 X        X   

Pensioenschade           X   

Draagkracht werkgever             

 Vergoeding collega’s        

Niet houden aan CAO       

Contact tijdens 
ontslagprocedure  

      

Schade niet beperkt           X    

Verandering 
arbeidsrechterlijke 
positie  

           X  

Overige schade         X         X    

Bijlage 5: Tabel 2.1 relevante feiten en omstandigheden k.o.o. (gerechthof) 

                                                           
144

 Ktr. Groningen 2 november 2011, LJN: BU8472 
145

 Ktr. Breda 30 november 2011, LJN: BV3919 
146

 Ktr. Leeuwarden 18 april 2012, LJN: BW5530 
147

 Ktr. Arnhem 10 oktober 2012, LJN: BY1678 
148

 Ktr. Amsterdam 13 november 2012, LJN: BY4205 
149

 Ktr. Rotterdam 14 december 2012, LJN: BY6325 
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 BN2019150 BR6704151 BR4439152 BT6598153 

Leeftijd werknemer         X        X        X        X 

Lengte dienstverband         X        X        X        X 

Jonge leeftijd van 
indiensttreding  

         X  

Functioneren           

Disciplinaire maatregel      

Positie arbeidsmarkt         X        X        X        X 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband 

        X   

Laag opleidingsniveau         X        X        X  

Eenzijdige 
werkervaring / 
opleiding 

       X        X   

Begeleiden naar ander 
werk  

       X        X        X        X 

Beschikbaarheid 
passende functie 

    

Vrijstellen 
werkzaamheden 

    

Positie werknemer 
binnen het bedrijf  

    

Arbeidsongeschikt      

Re-integratie / 
herplaatsing 

    

Risicosfeer ontslag           X 

Noodzaak / belang van 
het ontslag 

               X 

Aangeboden financiële 
vergoeding 

       X         X        X        X 

Inkomensachteruitgang         X         X        X        X 

Pensioenschade     

Draagkracht werkgever          X        X  

 Vergoeding collega’s      

Niet houden aan CAO     

Contact tijdens 
ontslagprocedure  

    

Schade niet beperkt     

Verandering 
arbeidsrechterlijke 
positie  

    

Overige schade      

 

Bijlage 6: Tabel 2.2 relevante feiten en omstandigheden k.o.o. (gerechtshof) 

                                                           
150

 Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 juli 2010, LJN: BN2019 
151

 Gerechtshof Amsterdam, 7 juni 2011, LJN: BR6704 
152

 Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2011, LJN: BR4439 
153

 Gerechtshof Leeuwarden, 4 oktober 2011, LJN: BT6598 
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 BU8212154 BW6421155 BY9414156 BZ2261157 

Leeftijd werknemer         X        X          X 

Lengte dienstverband         X        X          X 

Jonge leeftijd van 
indiensttreding  

      

Functioneren         X        X   

Disciplinaire maatregel            X 

Positie arbeidsmarkt         X        X          X 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband  

       X    

Laag opleidingsniveau            

Eenzijdige 
werkervaring / 
opleiding 

                X          X 

Begeleiden naar ander 
werk  

        X        X   

Beschikbaarheid 
passende functie 

    

Vrijstellen 
werkzaamheden 

       X    

Positie werknemer 
binnen het bedrijf 

    

Arbeidsongeschikt           X   

Re-integratie / 
herplaatsing 

    

Risicosfeer ontslag         X    

Noodzaak / belang van 
het ontslag  

        X           X 

Aangeboden financiële 
vergoeding 

        X         X          X 

Inkomensachteruitgang          X         X          X 

Pensioenschade         X    

Draagkracht werkgever         X         X   

 Vergoeding collega’s      

Niet houden aan CAO     

Contact tijdens 
ontslagprocedure  

    

Schade niet beperkt      

Verandering 
arbeidsrechterlijke 
positie  

    

Overige schade      

 

Bijlage 7: Tabel 3.1 relevante feiten en omstandigheden opzeggingsvergoeding (kantongerecht) 

                                                           
154

 Gerechtshof Arnhem 13 december 2011, LJN: BU8212 
155

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 mei 2012, LJN: BW6421 
156

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2013, LJN: BY9414 
157

 Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 februari 2013, LJN: BZ2261 
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 BN7723
158 

BN6439
159 

BO8426
160 

BO2912
161 

BO9363
162 

BP0192
163 

BO9109
164 

Leeftijd werknemer             X               X      X       

Lengte dienstverband       X      X       X        X      X  

Functioneren       X      X         X      X  

Disciplinaire maatregel        

Positie arbeidsmarkt       X      X         X      X       

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband  

       

Laag opleidingsniveau         

Eenzijdige werkervaring / 
opleiding 

             

Begeleiden naar ander 
werk  

      X      X       
      

              

Beschikbaarheid passende 
functie 

       

Positie werknemer binnen 
het bedrijf  

       

Arbeidsongeschikt      X            

Risicosfeer ontslag       X              X  

Noodzaak / belang van het 
ontslag 

     X      X      

Aangeboden financiële 
vergoeding  

            X 
 

     X                 X       

Inkomensachteruitgang               X         X 

Pensioenschade        X     

Draagkracht werkgever       X       X      X      X      X 

 Vergoeding collega’s         X          

Niet houden aan CAO        

Meegedeeld dat 
werkgelegenheid niet 
gegarandeerd was 

       

Schade niet beperkt        X      

Niet onderbouwd wat 
gedaan is om passend 
werk te vinden 

       

Ontoelaatbaar gedrag 
werknemer  

       

Verandering 
arbeidsrechterlijke positie  

       

Overige schade        

Bijlage 8: Tabel 3.2 relevante feiten en omstandigheden opzeggingsvergoeding (kantongerecht) 

                                                           
158

 Ktr. Alkmaar 18 augustus 2010, LJN: BN7723 
159

 Ktr. Utrecht 25 augustus 2010, LJN: BN6439 
160

 Ktr. Amsterdam 22 oktober 2010, LJN: BO8426 
161

 Ktr. Almelo 2 november 2010, LJN: BO2912 
162

 Ktr. Haarlem 4 november 2010, LJN: BO9363 
163

 Ktr. Zwolle 16 december 2010, LJN: BP0192 
164

 Ktr. Assen 21 december 2010, LJN: BO9109 
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 BP2924
165 

BP6067
166 

BQ9271
167 

BQ9248
168 

BQ9394
169 

BT2776
170 

BU7613
171 

Leeftijd werknemer                             X        X             

Lengte dienstverband             X        X        X               
 

Functioneren                                    

Disciplinaire maatregel        

Positie arbeidsmarkt              X               X        X              

Aangeboden scholing tijdens 
dienstverband  

       

Laag opleidingsniveau        

Eenzijdige werkervaring 
/opleiding  

                            X        X   

Begeleiden naar ander werk         X         X       
 

             

Beschikbaarheid passende 
functie 

             

Positie werknemer binnen het 
bedrijf  

       

Arbeidsongeschikt                  X   

Risicosfeer ontslag                  

Noodzaak / belang van het 
ontslag  

            X             

Aangeboden financiële 
vergoeding 

      X      X 
 

      X        X        X       X       X 

Inkomensachteruitgang              X         X        X          

Pensioenschade                  X       X 

Draagkracht werkgever       X      X       X        X                    

 Vergoeding collega’s              

Niet houden aan CAO       X       

Meegedeeld dat 
werkgelegenheid niet 
gegarandeerd was 

       

Schade niet beperkt         

Niet onderbouwd wat gedaan 
is om passend werk te vinden  

       

Ontoelaatbaar gedrag 
werknemer  

       

Verandering 
arbeidsrechterlijke positie  

       

Overige schade         

Bijlage 9: Tabel 3.3 relevante feiten en omstandigheden opzeggingsvergoeding (kantongerecht) 

                                                           
165

 Ktr. Almelo 1 februari 2011, LJN: BP2924 
166

 Ktr. Haarlem 24 februari 2011, LJN: BP6067 
167

 Ktr. Rotterdam 13 mei 2011, LJN: BQ9271 
168

 Ktr. ’s-Hertogenbosch 9 juni 2011, LJN: BQ9248 
169

 Ktr. ’s-Hertogenbosch 23 juni 2011, LJN: BQ9394 
170

 Ktr. Amsterdam 23 juni 2011, LJN: BT2776 
171

 Ktr. Utrecht 28 september 2011, LJN: BU7613 
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 BU8472172 BV3919173 BW5530174 BY1678175 BY4205176 BY6325177 

Leeftijd werknemer                 X        X       X       X       X 

Lengte dienstverband         X        X        X       X       X       X 

Functioneren                       X       X   

Disciplinaire maatregel       

Positie arbeidsmarkt                   X        X       X       X        X 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband  

      

Laag opleidingsniveau             X 

Eenzijdige 
werkervaring / 
opleiding 

               X   

Begeleiden naar ander 
werk  

                 X  

Beschikbaarheid 
passende functie 

               X        X   

Positie werknemer 
binnen het bedrijf 

          X   

Arbeidsongeschikt              X            X 

Risicosfeer ontslag          X        X        X  

Noodzaak / belang van 
het ontslag  

      X               X        X          X 

Aangeboden financiële 
vergoeding 

      X               X        X        X         X 

Inkomensachteruitgang        X         X         X        X   

Pensioenschade        X         X   

Draagkracht werkgever       X         X        X          X 

 Vergoeding collega’s        

Niet houden aan CAO       

Meegedeeld dat 
werkgelegenheid niet 
gegarandeerd was 

      

Schade niet beperkt           X    

Niet onderbouwd wat 
gedaan is om passend 
werk te vinden 

      

Ontoelaatbaar gedrag 
werknemer  

      

Verandering 
arbeidsrechterlijke 
positie  

           X  

Overige schade         X         X    

Bijlage 10: Tabel 4.1 relevante feiten en omstandigheden opzeggingsvergoeding (gerechtshof) 

                                                           
172

 Ktr. Groningen 2 november 2011, LJN: BU8472 
173

 Ktr. Breda 30 november 2011, LJN: BV3919 
174

 Ktr. Leeuwarden 18 april 2012, LJN: BW5530 
175

 Ktr. Arnhem 10 oktober 2012, LJN: BY1678 
176

 Ktr. Amsterdam 13 november 2012, LJN: BY4205 
177

 Ktr. Rotterdam 14 december 2012, LJN: BY6325 
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 BN2019178 BR6704179 BR4439180 BT6598181 

Leeftijd werknemer                 X                X 

Lengte dienstverband                 X                X 

Functioneren           

Disciplinaire maatregel     

Positie arbeidsmarkt                 X                 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband 

        X   

Laag opleidingsniveau                           

Eenzijdige 
werkervaring / 
opleiding 

               X   

Begeleiden naar ander 
werk  

               X                X 

Beschikbaarheid 
passende functie 

    

Positie werknemer 
binnen het bedrijf  

    

Arbeidsongeschikt      

Risicosfeer ontslag            

Noodzaak / belang van 
het ontslag 

              X          

Aangeboden financiële 
vergoeding 

                        X        X 

Inkomensachteruitgang                  X        X        X 

Pensioenschade          X        X  

Draagkracht werkgever        X         X          

 Vergoeding collega’s      

Niet houden aan CAO     

Meegedeeld dat 
werkgelegenheid niet 
gegarandeerd was  

       X    

Schade niet beperkt     

Niet onderbouwd wat 
gedaan is om passend 
werk te vinden 

       X    

Ontoelaatbaar gedrag 
werknemer 

    

Verandering 
arbeidsrechterlijke 
positie  

    

Overige schade      

 

Bijlage 11: Tabel 4.2 relevante feiten en omstandigheden opzeggingsvergoeding (gerechtshof) 

                                                           
178

 Gerechtshof ’s-Gravenhage 13 juli 2010, LJN: BN2019 
179

 Gerechtshof Amsterdam, 7 juni 2011, LJN: BR6704 
180

 Gerechtshof Amsterdam, 28 juni 2011, LJN: BR4439 
181

 Gerechtshof Leeuwarden, 4 oktober 2011, LJN: BT6598 
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 BU8212182 BW6421183 BY9414184 BZ2261185 

Leeftijd werknemer                 X        X         X 

Lengte dienstverband         X        X        X         X 

Functioneren                 X        X  

Disciplinaire maatregel            X 

Positie arbeidsmarkt                 X        X         X 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband  

           

Laag opleidingsniveau            

Eenzijdige 
werkervaring / 
opleiding 

                X           

Begeleiden naar ander 
werk  

        X        X   

Beschikbaarheid 
passende functie 

    

Positie werknemer 
binnen het bedrijf 

    

Arbeidsongeschikt           X   

Risicosfeer ontslag             

Noodzaak / belang van 
het ontslag  

                    

Aangeboden financiële 
vergoeding 

        X         X         X          

Inkomensachteruitgang          X         X           

Pensioenschade             

Draagkracht werkgever         X         X         X  

 Vergoeding collega’s      

Niet houden aan CAO     

Meegedeeld dat 
werkgelegenheid niet 
gegarandeerd was 

    

Schade niet beperkt      

Niet onderbouwd wat 
gedaan is om passend 
werk te vinden 

         X   

Ontoelaatbaar gedrag 
werknemer  

          X 

Verandering 
arbeidsrechterlijke 
positie  

    

Overige schade      

 

Bijlage 12: Tabel 5.1 begroot, geschat of naar billijkheid vastgesteld (kantongerecht) 

                                                           
182

 Gerechtshof Arnhem 13 december 2011, LJN: BU8212 
183

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 mei 2012, LJN: BW6421 
184

 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 januari 2013, LJN: BY9414 
185

 Gerechtshof ’s-Gravenhage 12 februari 2013, LJN: BZ2261 
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 Het gevorderde 
bedrag door 
werknemer 

Hoe is de schade 
bepaald? 

Het toegewezen 
bedrag door de 
rechter 

LJN: BN7723186  € 15.000,00 Begroot / geschat   € 7.500,00  

LJN: BN6439187  € 68.062,87 Billijkheid  € 25.000,00 

LJN: BO8426188  € 71.280,00 Begroot / billijkheid   € 7.893,00 bruto  

LJN: BO2912189  € 398.327,54 Billijkheid  € 11.500,00 bruto  

LJN: BO9363190  € 64.000,00 bruto  Billijkheid  € 35.000,00 bruto  

LJN: BP0192191  € 80.000,00 bruto Billijkheid  € 40.000,00 bruto  

LJN: BO9109192  € 55.000,00  Geschat  € 12.000,00 bruto  

LJN: BP2924193  € 70.000,00 bruto  Billijkheid  € 3.000,00 bruto  

LJN: BP6067194  € 50.992,20 bruto  Begroot / billijkheid  € 7.500,00 bruto  

LJN: BQ9271195  € 265.787,13 bruto  Begroot / billijkheid  € 12.552,00 bruto  

LJN: BQ9248196  € 381.238,00 bruto  Begroot / billijkheid  € 28.569,45 bruto  

LJN: BQ9394197  € 150.711,40 bruto  Begroot / geschat / 
billijkheid  

€ 50.000,00 bruto  

LJN: BT2776198  € ? Geschat / billijkheid  € 6.000,00 netto  

LJN: BU7613199 € ? Begroot € 52.423,14 bruto  

LJN: BU8472200  € 53.470,32 bruto  Begroot / billijkheid  € 28.874,00 bruto  

LJN: BV3919201  € 481.522,11 Billijkheid  € 50.000,00 bruto  

LJN: BW5530202  € 75.256,00 bruto  Billijkheid  € 10.000,00 bruto  

LJN: BY1678203 € 150.000,00 bruto  Begroot / billijkheid  € 30.000,00 bruto * 

LJN: BY4205204 € ? Begroot / geschat  € 23.400,00 bruto  

LJN: BY6325205 € 22.818,15 bruto en € 
8.240,00 netto  

Begroot / billijkheid  € 9.250,00 bruto en € 
2.500,00 excl. BTW 

 

 

 

Bijlage 13: Tabel 6.1 begroot, geschat of naar billijkheid vastgesteld (gerechtshof) 
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 Ktr. Alkmaar 18 augustus 2010, LJN: BN7723  
187

 Ktr. Utrecht 25 augustus 2010, LJN: BN6439 
188

 Ktr. Amsterdam 22 oktober 2010, LJN: BO8426 
189

 Ktr. Almelo 2 november 2010, LJN: BO2912 
190

 Ktr. Haarlem 4 november 2010, LJN: BO9363 
191

 Ktr. Zwolle 16 december 2010, LJN: BP0192 
192

 Ktr. Assen 21 december 2010, LJN: BO9109 
193

 Ktr. Almelo 1 februari 2011, LJN: BP2924 
194

 Ktr. Haarlem 24 februari 2011, LJN: BP6067 
195

 Ktr. Rotterdam 13 mei 2011, LJN: BQ9271 
196

 Ktr. ‘s-Hertogenbosch 9 juni 2011, LJN: BQ9248 
197

 Ktr. ‘s-Hertogenbosch 23 juni 2011, LJN: BQ9394 
198

 Ktr. Amsterdam 23 juni 2011, LJN: BT2776 
199

 Ktr. Utrecht 28 september 2011, LJN: BU7613 
200

 Ktr. Groningen 2 november 2011, LJN: BU8472 
201

 Ktr. Breda 30 november 2011, LJN: BV3919 
202

 Ktr. Leeuwarden 18 april 2010, LJN: BW5530 
203

 Ktr. Arnhem 10 oktober 2012, LJN: BY1678 
204

 Ktr. Amsterdam 13 november 2012, LJN: BY4205 
205

 Ktr. Rotterdam 14 december 2012, LJN: BY6325 
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 Het gevorderde 
bedrag door 
werknemer  

Hoe is de schade 
bepaald? 

Het toegewezen 
bedrag door de 
rechter 

LJN: BN2019206 Werknemer 1: € 
30.231,00 bruto, 
werknemer 2: € 
38.293,00 bruto  

Billijkheid  Werknemer 1: € 
5.000,00 bruto, 
werknemer 2: € 
8.000,00 bruto  

LJN: BR6704207 € 119.772,50 bruto  Begroot / geschat / 
billijkheid  

€ 30.000,00 bruto  

LJN: BR4439208 € 240.618,65 bruto  Geschat / billijkheid  € 100.000,00 bruto  

LJN: BT6598209 € ? Begroot / billijkheid  € 4.000,00 bruto  

LJN: BU8212210 € ? Begroot / billijkheid  € 20.000,00 bruto 
materiële schade en € 
2.500,00 bruto 
immateriële schade 

LJN: BW6421211 € 117.210,00 bruto Begroot / billijkheid  € 18.000,00 bruto  

LJN: BY9414212 € 67.812,18 bruto  Billijkheid  € 20.000,00 bruto  

LJN: BZ2261213 € 41.150,00 bruto  Begroot / geschat  € 6.917,00 bruto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 14: Tabel 7.1 meetresultaten vanuit de toelichting www.hoelangwerkloos.nl  
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 Gerechtshof ‘s-Gravenhage 13 juli 2010, LJN: BN2019 
207

 Gerechtshof Amsterdam 7 juni 2011, LJN: BR6704 
208

 Gerechtshof Amsterdam 28 juni 2011, LJN: BR4439 
209

 Gerechtshof Leeuwarden 4 oktober 2011, LJN: BT6598 
210

 Gerechtshof Arnhem 13 december 2011, LJN: BU8212 
211

 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 mei 2011, LJN: BW6421 
212

 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22 januari 2013, LJN: BY9414 
213

 Gerechtshof ‘s-Gravenhage 12 februari 2013, LJN: BZ2261 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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 Verwachte 
werkloosheidsduur in 
dagen 

Afwijking in dagen ten 
opzichte van referentie  

Geslacht  
Man 
Vrouw  
 

 
539 
456 

 
0 
-83 

Leeftijd  
18 jaar 
20 jaar 
25 jaar 
30 jaar 
35 jaar 
40 jaar 
45 jaar 
50 jaar 
55 jaar 
60 jaar 
63 jaar  

 
367 
479 
505 
517 
589 
619 
540 
498 
353 
78 
8 
 

 
-172 
-60 
-34 
-22 
50 
80 
1 
-41 
-186 
-461 
-531 

 Aantal thuiswonende kinderen 
Geen 
Één (jongste 5 jaar oud) 
Twee of meer (jongste 5 jaar oud) 
 

 
539 
531 
527 

 
0 
-8 
-12 

Ziekte of handicap 
Geen ziekte of handicap 
Lichamelijke beperking 
Chronische ziekte 
Psychische ziekte  
 

 
539 
555 
507 
548 

 
0 
16 
-32 
9 

Werkloosheidsverleden  
Niet werkloos geweest 
Minder dan 1 jaar werkloos geweest 
Minstens 1 jaar werkloos geweest  

 
539 
533 
550 

 
0 
-6 
11 
 

Hoogst behaalde opleidingsniveau  
Niveau lager onderwijs 
Vmbo-niveau 
Mbo-niveau 
Hbo-niveau 
Universitair niveau  
 

 
522 
560 
539 
563 
575 

 
-17 
21 
0 
24 
36 

 

 

 

 

Bijlage 15: Tabel 8.1 relevante feiten en omstandigheden k.o.o. hoelangwerkloos.nl 
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 BZ1018
214 

Leeftijd werknemer        X 

Lengte dienstverband        X 

Jonge leeftijd van 
indiensttreding  

 

Functioneren        

Disciplinaire maatregel  

Positie arbeidsmarkt        X 

Aangeboden scholing 
tijdens dienstverband  

 

Laag opleidingsniveau   

Eenzijdige werkervaring 
/ opleiding 

 

Begeleiden naar ander 
werk  

      X 

Beschikbaarheid 
passende functie 

 

Vrijstellen 
werkzaamheden 

 

Positie werknemer 
binnen het bedrijf  

 

Arbeidsongeschikt  

Re-integratie / 
herplaatsing 

 

Risicosfeer ontslag  

Noodzaak / belang van 
het ontslag 

 

Aangeboden financiële 
vergoeding  

      X 
 

Inkomensachteruitgang   

Pensioenschade  

Draagkracht werkgever  

 Vergoeding collega’s   

Niet houden aan CAO  

Contact tijdens 
ontslagprocedure  

 

Schade niet beperkt        X 

Verandering 
arbeidsrechterlijke 
positie  

 

Overige schade  

 

 

 

Bijlage 16: Uitwerking interview mevrouw Roebersen over rekenmethode  
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 Ktr. Utrecht 30 januari 2013, LJN: BZ1018 
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1. “In de toelichting die op de website www.hoelangwerkloos.nl staat vermeld, staat onder 

tabel 1.1 de verwachte werkloosheidsduur in dagen vermeld en de afwijking in dagen ten 

opzichte van de referent. Onder man bij de afwijking in dagen ten opzichte van referentie 

staat het cijfer 0 vermeld en bij vrouw staat er -83. Betekent dit dat een vrouw gemiddeld 

gezien 83 dagen minder werkloos is dan een man?”  

“83 is inderdaad dat gemiddeld gezien ten opzichte van de overige gegevens van de referent 

een vrouw gemiddeld 83 dagen minder werkloos is.” 

“Maar als van de overige factoren van de referent, één factor veranderd, kan het dus zijn 

dat het getal 83 kleiner wordt?” 

“Ja, dat is mogelijk. Die 83 dagen minder werkloos is op basis van alle factoren van de 

referent. Indien een andere factor van de referent veranderd, kan het getal 83 kleiner 

worden.” 

“Dus op de website wordt rekening gehouden met de factoren van de referent. Indien een 

vrouw de berekening maakt, zouden er eigenlijk 83 dagen in mindering gebracht moeten 

worden op de uitkomst. Klopt dat?” 

“Ja, dat klopt, maar dit is dus het geval indien de overige factoren van de referent gelijk zijn 

aan de vrouw. Alleen blijkt uit tabel B.1 van de toelichting dat het geslacht een geringe 

invloed heeft op de verwachte werkloosheidsduur”.  

 

2. “Onder het kopje 1.4 bepalende factoren van de toelichting staat voor zover er in de 

gebruikte bronnen informatie beschikbaar is over factoren die de individuele 

werkloosheidsduur zouden kunnen beïnvloeden, dat deze factoren zijn meegenomen in 

het rekenmodel. Verder staat er vermeld dat factoren waarover geen informatie 

beschikbaar is, deze noodgedwongen buiten het rekenmodel zijn gelaten. De factoren die 

wel worden genoemd in tabel 1.1, maar welke niet worden gevraagd bij de website, zijn dit 

dan de factoren waar te weinig informatie over beschikbaar was?” 

“De gegevens die zijn meegenomen in de toelichting, daarvan was voldoende informatie 

beschikbaar. Er was namelijk zeer veel informatie beschikbaar, zie hiervoor de bronnen die 

gebruikt zijn. We hadden namelijk informatie van het CBS tot en met het UWV. Echter 

factoren die niet zijn meegenomen in de rekenmethode maar wel zeer van belang zijn, is de 

inzet van een werknemer en bijvoorbeeld de voorbereiding die iemand neemt bij een 

sollicitatie.” 

 

3. “Wat is dan de reden dat er maar 6 factoren zijn meegenomen in de rekenmethode, in 

plaats van de 24 factoren die jullie hebben gebruikt en die van invloed zijn op de 

werkloosheidsduur?” 

“De reden dat er maar 6 factoren op de website meegenomen worden in plaats van 24 in de 

toelichting is om 1) het rekenmodel makelijker te maken waardoor het toegankelijk is voor 

mensen en 2) zoals afkomst is weggelaten om een verboden onderscheid te maken. De 

factoren die de grootste invloed hebben zijn meegenomen in de beoordeling.” 

 

4. “Bij chronische ziekte staat vermeld onder afwijking in dagen ten opzichte van referentie -

32. Wat denkt u wat de reden hiervan zou kunnen zijn? Ik vind het namelijk opvallend dat 

iemand die een chronische ziekte heeft 32 dagen minder werkloos zou zijn ten opzichte 

van iemand die geen ziekte of handicap heeft.” 

http://www.hoelangwerkloos.nl/
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“Dit komt omdat chronisch zieken vaak eerder de WW verlaten vanwege aanspraak op de 

WIA of de WWB of miss zelfs wel door overlijden.” 

 

5. “Onder tabel 1.1 wordt aangegeven bij beroepsniveau onder afwijking in dagen ten 

opzichte van referentie, dat middelbaar 0 is en hoger -4 en wetenschappelijk -27. Wat 

denkt u wat de reden hiervan zou kunnen zijn?” 

“Gebleken is dat iemand die niet direct een nieuwe baan heeft, het over het algemeen wat 

langer duurt voordat iemand een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden. Er zijn minder 

banen beschikbaar voor mensen die hoog opgeleid zijn, waardoor het langer duurt dat zij 

een nieuwe dienstbetrekking hebben. Hierdoor kunnen deze opvallende gegevens verklaard 

worden.” 

 

6. “In tabel 1.1 van de toelichting staat vermeld dat de referent geen thuiswonende kinderen 

heeft. Als iemand één of twee thuiswonende kinderen heeft die jonger dan 5 jaar zijn, is de 

verwachte werkloosheidsduur iets korter. Ik vond dit opvallende resultaten, omdat je zou 

zeggen dat als iemand thuiswonende kinderen heeft onder de 5 jaar, iemand juist minder 

flexibel is, waardoor een werkgever minder snel zo’n persoon zou aannemen. Kunt u deze 

cijfers verklaren?” 

“Vaak is het erg lastig om een verklaring te geven over statistische gegevens. Je moet goed in 

gedachte houden dat de cijfers puur statistische gegevens zijn. Maar ik vermoed dat dit te 

maken zal hebben met het feit dat mensen die instromen in de WW en die thuiswonende 

kinderen hebben, vaak deeltijd zullen werken en misschien in veel gevallen niet meer zullen 

gaan werken. Deze twee omstandigheden kunnen deze gegevens verklaren.” 

 

7. “ In tabel 1.1 is opgenomen dat de referent niet werkloos is geweest. Indien iemand 

minder dan 1 jaar werkloos geweest is, zal iemand gemiddeld gezien 6 dagen minder 

werkloos zijn en iemand die minstens een jaar werkloos is geweest 11 dagen langer. De 

verschillen zijn wel erg klein, maar vond de resultaten toch opvallen. Kunt u dit verklaren?” 

“Ik vind deze resultaten ook lastig te verklaren, maar gebleken is dat als iemand al langdurig 

werkloos is, het vinden van een nieuwe dienstbetrekking naar verwachting uiteindelijk langer 

zal duren. Als iemand langer van de arbeidsmarkt is, is het lastiger om een nieuwe 

dienstbetrekking te vinden. Ik denk dat dit de reden is van deze opvallende cijfers.” 

 

8. “ Als laatste wil ik graag weten wat uw mening is over de rekenmethode. Vindt u het een 

goed middel om de kennelijk onredelijke opzeggingsvergoeding vast te stellen?” 

“ Ik denk dat het een goede en betrouwbare formule is die gebruikt kan worden om de 

verwachte werkloosheidsduur vast te stellen. Echter kunnen mensen zich afvragen of er wel 

voldoende rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden. Ja daar zullen de 

meningen over verdeeld zijn.” 

“Deelt u deze mening? Ik vind namelijk inderdaad dat er weinig rekening wordt gehouden 

met specifieke omstandigheden. Het is nu een vrij algemene rekenmethode.” 

Ik ben het met u eens dat het een algemene rekenmethode is. Er wordt weinig rekening 

gehouden met specifieke omstandigheden, alleen vind ik de rekenmethode wel geschikt om 

te kunnen toepassen in een procedure. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de 
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factoren die worden meegenomen in de rekenmethode, de factoren zijn die het meeste 

invloed hebben op de verwachte werkloosheidsduur.” 

“Vindt u deze conform de wetgeving en jurisprudentie of bent u van mening dat het 

ontslagrecht gewijzigd zou moeten worden?” 

“ Ik ben heel erg benieuwd hoe de Hoge Raad uiteindelijk gaat oordelen over de 

rekenmethode. Ik durf daar op dit moment nog geen uitspraken over te doen. Het is 

afwachten. Wel denk ik dat een wijziging van het ontslagrecht de arbeidsmarkt ten goede 

komst. Alleen zal er nog wel een lange periode overheen gaan voordat dit werkelijk zal gaan 

plaatsvinden”. 

 

 

 

 


