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RECHTSPRAAK

Uitspraak van Hoge Raad over billijke 
vergoeding bij onwettige opzegging
Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) 
kan een rechter aan een werknemer – naast 
de inmiddels bekende transitievergoeding – 
ook een zogenoemde billijke vergoeding 
toekennen. Lang bestond er onzekerheid 
over het karakter van deze vergoeding, 
maar de Hoge Raad heeft nu in een arrest 
handvatten meegegeven om de hoogte van 
de billijke vergoeding te bepalen.

De uitspraak gaat over de billijke vergoe-
ding in de situatie van artikel 7:681 van het 
Burgerlijk Wetboek: de opzegging die in 
strijd is met de wettelijke voorschriften. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een 
arbeidsovereenkomst opzegt zonder de 
benodigde (schriftelijke) instemming van 
UWV of de werknemer of bij het negeren 
van een opzegverbod. Als u een contract 
op de verkeerde manier opzegt, kan een 
werknemer een verzoek bij de kantonrech-
ter indienen voor vernietiging van deze 
opzegging of het verkrijgen van een billijke 
vergoeding. Een werknemer mag dus kie-
zen of hij weer terug in dienst wil of dat hij 
een vergoeding wil ontvangen. 

Elementen
Doorgaans heeft een werknemer bij ont-
slag alleen recht op de transitievergoeding. 
Is er echter sprake van ‘ernstig verwijtbaar 
handelen of nalaten’ van de werkgever, dan 
kan de rechter aan de werknemer ook een 
billijke vergoeding toekennen. Deze vergoe-
ding staat los van de transitievergoeding. 
Welke omstandigheden een rol spelen bij 
het bepalen van de hoogte van de billijke 
vergoeding, heeft de Hoge Raad in het 
recente arrest duidelijk(er) gemaakt. De 
Hoge Raad deed de uitspraak (30 juni 2017, 

ECLI (verkort): 1187) in een zaak die gestart 
was door een kapster, die na ruim twintig 
jaar dienstverband van de nieuwe eigena-
ren van de kapsalon te horen kreeg dat zij 
haar wilden ontslaan. Eerst probeerden 
zij dit met het aanbieden van een vaststel-
lingsovereenkomst zonder financiële com-
pensatie voor de werkneemster en daarna 
via een UWV-procedure. Beide pogingen 
voor het beëindigen van het contract verlie-
pen voor de werkgever niet succesvol.

Vakantie
De kapster werkte slechts één middag 
(4,5 uur) per week tegen een salaris van 
€ 224,51 bruto per maand. Nadat de kap-
ster een verzoek had ingediend voor vakan-
tie, ontving zij te laat reactie. Ze is daarom 
met vakantie gegaan. Na terugkomst kreeg 
zij te horen dat ze niet meer op het werk 
hoefde te verschijnen. De kapster had 
vervolgens twee opties: de opzegging ver-
nietigen of een billijke vergoeding eisen. Ze 
koos voor het laatste. 
Bij zowel de kantonrechter als het gerechts-
hof kreeg de kapster een billijke vergoeding 
toegewezen. De kantonrechter kende haar 
een vergoeding toe van € 4.000. Omdat de 
werkgever het hiermee oneens was, is hij in 
hoger beroep gegaan, maar zonder succes. 
Het hof deelde de mening van de kanton-
rechter en vond dat de kapster een billijke 
vergoeding mocht ontvangen.

Afschrikwekkend
Volgens het hof moest in de hoogte van de 
billijke vergoeding tot uitdrukking komen 
dat de bewust onwettige opzegging door 
de werkgever ontoelaatbaar was. Hij had 
de arbeidsovereenkomst zonder schrif-

telijke instemming van de werkneemster 
opgezegd, terwijl die instemming in dit 
geval wel nodig was. De billijke vergoeding 
zou de werkgever moeten behoeden om in 
de toekomst nogmaals op dezelfde wijze te 
handelen. 
De Hoge Raad – die door de kapster werd 
benaderd voor een hogere billijke vergoe-
ding – is het niet eens met deze benade-
ring van het hof. De billijke vergoeding mag 
geen zogenoemd punitief (afschrikwek-
kend) karakter hebben, maar moet een 
passende financiële compensatie zijn voor 
alle gevolgen die het (onterechte!) ontslag 
met zich meebrengt. Volgens de Hoge 
Raad mogen de gevolgen van het ontslag 
voor de werknemer bij het vaststellen van 
de billijke vergoeding een rol spelen, voor 
zover die gevolgen van het ontslag zijn toe 
te rekenen aan het aan de werkgever te 
maken verwijt. 

Arbeidsmarktkansen
Het doel van de billijke vergoeding is in de 
eerste plaats dus niet het bestraffen van 
de daden van de werkgever, maar het com-
penseren van de gevolgen van het ontslag 
voor de werknemer. Om de hoogte van die 
compensatie vast te kunnen stellen, wordt 
de situatie waarin de werknemer is beland 
ná de vernietigbare opzegging vergeleken 
met de situatie zonder vernietigbare op-
zegging. De rechter zal uitgebreid moeten 
motiveren hoe hij de hoogte van de billijke 
vergoeding heeft bepaald en welke om-
standigheden bij zijn beoordeling een rol 
hebben gespeeld. U krijgt dus inzicht in de 
berekening. 
De Hoge Raad heeft een aantal uitgangs-
punten geformuleerd die de rechter (af-
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hankelijk van de omstandigheden) bij zijn 
beoordeling van de hoogte van de billijke 
vergoeding kan betrekken. Het gaat daarbij 
om:

 ▪ de mate waarin de werkgever voor de 
vernietigbaarheid van de opzegging een 
verwijt valt te maken;

 ▪ de duur die het dienstverband zou heb-
ben gehad zonder de verwijtbare gedra-
ging van de werkgever en het loon van 
de werknemer over die periode;

 ▪ de vraag of er om andere redenen tot 
een einde van het dienstverband had 
kunnen worden gekomen;

 ▪ ander werk dat inmiddels is gevonden 
door de werknemer en de inkomsten die 
hij daaruit heeft;

 ▪ andere inkomsten die de werknemer in 
redelijkheid in de toekomst kan verwer-
ven (ofwel: wat zijn de arbeidsmarktkan-
sen na de contractbeëindiging?).

Persoonlijk
Wat hoe dan ook de belangrijkste les voor 
u is, is dat u bij ontslag de wettelijke regels 
moet naleven. Als u de wet- en regelgeving 
niet op de juiste wijze volgt, kan dit ver-
regaande (financiële) consequenties heb-
ben. De rechter moet bij het bepalen van 
de hoogte van de billijke vergoeding in de 
toekomst aan de hand van de persoonlijke 
situatie van de werknemer en de bijkomen-
de omstandigheden afwegen welk bedrag 
redelijk is. Dat kan in bepaalde situaties be-
hoorlijk in de papieren lopen. En hoewel de 
uitspraak van de Hoge Raad gericht is op 
de billijke vergoeding bij een vernietigbare 
opzegging, zult u uzelf evengoed in de vin-
gers snijden als u de wettelijke regels niet 
volgt bij andere ontslagsituaties waarin het 
recht op de billijke vergoeding bestaat.

Juliëtte Röben, advocaat en Bianca de Jong, 
paralegal bij Wybenga Advocaten, tel. (010) 
214 00 00, e-mail: roben@wybenga-advoca-
ten.nl, www.wybenga-advocaten.nl

Geen billijke vergoeding voor sjoemelaar 
Een werknemer was als algemeen direc-
teur werkzaam. In juni 2016 begon de 
werkgever een onderzoek naar het decla-
ratiegedrag van de werknemer, waarbij de 
bedrijfsrecherche werd ingeschakeld. De 
werkgever stelde de werknemer hiervan 
op de hoogte en vroeg hem om tijdens 
het onderzoek thuis te blijven. In juli 2016 
stelde de bedrijfsrecherche een voorlopig 
rapport op. Op de algemene vergadering 
van aandeelhouders werd daarna beslo-
ten de werknemer te ontslaan, omdat was 
gebleken dat de werknemer uitgaven had 
gedaan met bedrijfsmiddelen zonder dat 
de aandeelhouders hiervan op de hoogte 
waren. Hierdoor had de werknemer ern-
stig verwijtbaar gehandeld. Hij begon ver-
volgens een rechtszaak voor betaling van 

een billijke vergoeding. De kantonrechter 
wees dit verzoek af, omdat het ontslag 
rechtsgeldig was gegeven en er sprake 
was van ernstig verwijtbaar handelen. 

Afgewezen
De werknemer ging in hoger beroep. 
Hij vond dat er geen sprake was van een 
rechtsgeldig ontslag. Het hof overwoog 
dat de werkgever snel genoeg had ge-
handeld door de bedrijfsrecherche in te 
schakelen en dat er voldoende redenen 
aanwezig waren om de werknemer te 
ontslaan. De werkgever had dan ook niet 
ernstig verwijtbaar gehandeld. De billijke 
vergoeding werd afgewezen. 
Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 22 juni 2017, 
ECLI (verkort): 2822

Werkgever mist ontslagvergunning van UWV
Een werknemer werkte op basis van een 
jaarcontract bij een werkgever. Op een 
gegeven moment zegde de werkgever de 
arbeidsovereenkomst op, met als reden 
dat de werknemer regelmatig afwezig 
was. De werknemer was het daar niet 
mee eens en stapte naar de rechter. Hij 
verzocht de arbeidsovereenkomst op een 
door de rechter te bepalen datum te ont-
binden en de werkgever te veroordelen 
tot het betalen van een billijke vergoe-
ding. De kantonrechter wees de billijke 
vergoeding toe. 

Vriendensfeer
De werkgever ging in hoger beroep, om-
dat de werknemer niet had onderbouwd 
waarom hij recht op een billijke vergoe-
ding zou hebben. Voor de (hoogte van 

de) billijke vergoeding, was het volgens 
het hof van belang dat het ging om een 
arbeidsrelatie in de vriendensfeer, waarbij 
één van de redenen dat het was misge-
gaan de schuld van de werknemer was. 
Hij was een aantal keren te laat gekomen 
of helemaal niet komen werken. Het hof 
stelde ook dat de werkgever het contract 
niet op de juiste wijze had opgezegd, 
omdat UWV geen ontslagvergunning had 
gegeven. Als de werkgever eind december 
2015 om ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst zou hebben verzocht, zou deze 
naar verwachting per 1 maart 2016 zijn 
ontbonden. Het hof bepaalde daarom dat 
de werkgever een billijke vergoeding van 
€ 2.000 moest betalen. 
Gerechtshof Amsterdam, 20 december 
2016, ECLI (verkort): 5518


