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Doel van deze presentatie

◼ Het vergroten van de kennis van de HR adviseur van het limitatieve 
grondenstelsel in de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, meer in het 
bijzonder de i-grond.

◼ Het geven van een update van de stand van zaken per juni 2020. 



De i-grond in het kort (1)

◼ Geldt sinds 1 januari 2020 (Wet arbeidsmarkt in balans).

◼ Zelfstandige ontslaggrond (naast a t/m h).

◼ Moet, net als elke andere ontslaggrond, afzonderlijk gemotiveerd worden.

◼ Bedoeld voor situaties waarin voortzetting van de arbeidsovereenkomst in 
redelijkheid niet van de werkgever gevergd kan worden 

en

◼ de werkgever dit niet kan baseren op omstandigheden uit één enkele 
ontslaggrond, maar wel op omstandigheden uit twee of meer 
ontslaggronden (c – h) samen.  



De i-grond in het kort (2)

◼ Let op: de herplaatsingsplicht blijft gelden. Kortom: de ontslaggrond kan 
alleen gebruikt worden indien 
naast de aanwezigheid van een redelijke ontslaggrond  herplaatsing van de 
werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van 
scholing, niet mogelijk is of niet in de rede ligt. 

◼ Herplaatsing ligt (bij één ontslaggrond) in ieder geval niet in de rede indien 
sprake is van de e-grond, oftewel  verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werknemer. De vraag is hoe dit aspect in voorkomende situaties bij een 
beroep op de i-grond moet worden beoordeeld.



Combinaties die voor de hand liggen

◼ c-grond (regelmatig, kortdurend ziekteverzuim, op zichzelf een zwakke 
grond) en g-grond (een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding)

◼ d-grond (disfunctioneren) en e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten): 
bijvoorbeeld bij één of meer incidenten tijdens het verbetertraject)

◼ d-grond en g-grond

◼ d-grond, e-grond en g-grond 

◼ Wat te denken van de combinatie c-grond en d-grond? Dat lijkt 
tegenstrijdig (of moet in elk geval goed uitgelegd worden): zie de 
verschillende criteria, namelijk “het niet kunnen verrichten van de 
bedongen arbeid wegens ziekte of gebreken” (c-grond) en “anders dan 
wegens ziekte…” (d-grond).  



Uitspraken tot nu toe

◼ Rechtbank Noord-Holland, 17 februari 2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:1036)

◼ Rechtbank Oost-Brabant, 25 februari 2020 (ECLI:NL:RBOBR:2020:1498)

◼ Rechtbank Oost-Brabant, 5 maart 2020 (ECLI:NL:RBOBR:2020:1499)

◼ Rechtbank Midden-Nederland, 27 maart 2020 (ECLI:NL:RBMNE:2020:1221)

◼ Rechtbank Rotterdam, 30 maart 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:2915) 

◼ Rechtbank Overijssel, 6 mei 2020 (ECLI:NL:RBOVE:2020:1726) 

◼ Rechtbank Amsterdam, 8 mei 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:2541) 

◼ Rechtbank Oost-Brabant, 14 mei 2020 (ECLI:NL:RBOBR:2020:2864) 

◼ Rechtbank Overijssel, 3 juni 2020 (ECLI:NL:RBOVE:2020:1975) 

◼ Rechtbank Rotterdam, 9 juni 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:5246) 
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De uitkomst (1)

◼ Elk beroep op de i-grond is afgewezen. 

◼ Eén ontbindingsverzoek is toegewezen, maar dan op de g-grond: 
Rechtbank Oost-Brabant, 14 mei 2020).

◼ In meerdere zaken heeft de kantonrechter bij aangevoerde ontslaggronden 
(anders dan i) moeten vaststellen dat de feiten niet of niet duidelijk zijn 
komen vast te staan (en daarmee ook niet een begin van de aangevoerde 

ontslaggrond). Bijvoorbeeld: het disfunctioneren op zich. 



De uitkomst (2)

◼ In meerdere zaken heeft de kantonrechter vastgesteld dat de werkgever de 
voor de invulling van de aangevoerde ontslaggronden benodigde stappen 
niet heeft ondernomen. Bijvoorbeeld: het erop wijzen dat iemand 
disfunctioneert of het uitvoeren van een toegezegd verbetertraject. 

◼ De i-grond is niet of nauwelijks afzonderlijk gemotiveerd.

◼ In één uitspraak wijst de kantonrechter met een enkele zin (niet 
gemotiveerd) het beroep op de i-grond af (Rechtbank Oost-Brabant, 25 
februari 2020).

◼ De Rechtbank Overijssel (3 juni 2020) stelt een aantal belangrijke grenzen 
vast waaraan een niet voldragen ontslaggrond (c – h) zou moeten voldoen. 



Enkele passages… (1)

◼ Rechtbank Noord-Holland, 17 februari 2020: 

“ [de werkgever] heeft echter nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe 
te lichten en het is niet aan de kantonrechter om - wanneer iedere 
toelichting ontbreekt - de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader 
van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te 
verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een 
voldragen i-grond.” (r.o. 5.19)

◼ Rechtbank Rotterdam, 30 maart 2020:

“De enkele stelling dat de d-grond en de e-grond in samenhang bezien een 
redelijke grond voor ontbinding opleveren is een onvoldoende toelichting 
van deze ontslaggrond.” (r.o. 5.13)



Enkele passages… (2)

◼ Rechtbank Midden-Nederland, 27 maart 2020: 

“Uit het voorgaande volgt dat zowel de d-grond als de g-grond niet 

voldragen zijn. In het verzoekschrift heeft [verzoeker] echter nauwelijks 
toegelicht om welke reden de combinatie van beide onvoldragen gronden 
ontbinding toch rechtvaardigt. Op de zitting heeft zij nader toegelicht dat 
volgens haar de i-grond aan de orde is omdat de verhouding teveel is 
verstoord omdat verbetering in het functioneren weinig kansen heeft. Ook 
dit is een onvoldoende nadere onderbouwing. Toewijzing op grond van 
deze redenering zou er in dit geval op neerkomen dat aan [verweerder ] de 

waarborgen die gelden voor de d-grond hem alsnog worden onthouden.“ 
(r.o 4.14)



Enkele passages… (3)

◼ Rechtbank Amsterdam, 8 mei 2020: 

“Ook de i-grond biedt [de werkgever] geen soelaas; in wezen tracht [de 
werkgever] de niet-geslaagde e- en g-grond te repareren met een beroep 
op de i-grond en daar is deze grond niet voor bedoeld.” (r.o. 35)



Enkele passages… (4)

◼ Rechtbank Overijssel, 3 juni 2020:

“Daarin is bepaald dat de kantonrechter een arbeidsovereenkomst kan 
ontbinden in een geval waarin sprake is van een combinatie van 
omstandigheden, die genoemd worden in twee of meer van de gronden 
bedoeld in de onderdelen c) tot en met h) van artikel 7:699 lid 3 BW, maar 
alleen als die combinatie van omstandigheden zodanig is dat van de 
werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst 
te laten voorduren. Maar de kantonrechter is in dit geval van oordeel dat 
van de werkgever niet alleen gevergd kan, maar ook moet worden om de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren.”



Enkele passages… (5)

(vervolg)

◼ “Voor zover de aangevoerde omstandigheden te maken hebben met het 
gestelde disfunctioneren, moet van de werkgever namelijk eerst nog 
gevergd worden dat zij de werknemer op adequate wijze van zijn 
ongeschiktheid in kennis stelt en hem vervolgens in voldoende mate in de 
gelegenheid stelt om zijn functioneren te verbeteren. En voor zover de 
aangevoerde omstandigheden te maken hebben met het frequent 
ziekteverzuim moet van de werkgever gevergd worden om eerst een UWV-
deskundigenverklaring op te vragen, en daarop naar bevind van zaken te 
acteren.” (r.o. 4.10)



Voorlopige conclusies
◼ De kantonrechter honoreert zeker niet automatisch een beroep op de i-

grond. De i-grond zal geen “escape” zijn voor niet goed ingevulde dossiers. 
De vraag is natuurlijk wat Hoven in hoger beroep zullen oordelen en 
natuurlijk, als het even kan, de Hoge Raad. Ik hoop op een aantal 
“gezichtspunten”, zoals wel vaker gebeurt. 

◼ De i-grond moet echt afzonderlijk gemotiveerd en onderbouwd worden.

◼ Over waaraan een niet voldragen ontslaggrond minimaal zal moeten 
voldoen, zullen nog de nodige discussies gevoerd worden. 

◼ Een goede kennis van de andere ontslaggronden (c – h) is essentieel om 
niet het risico te lopen dat aan die gronden helemaal niet of te weinig is 
voldaan.

◼ Er is meer aandacht nodig voor bewijsrechtelijke aspecten. 
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