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Samenvatting
Met de invoering van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 beweegt het
arbeidsrecht naar het ambtenarenrecht toe. Ook het arbeidsrecht krijgt namelijk een gesloten stelsel van
ontslaggronden, rechtsbescherming in meerdere instanties en het vereiste van een voldragen
ontslaggrond; een gebrekkig dossier is niet (meer) te repareren met een hogere ontslagvergoeding.
Genoeg reden om te bezien welke lessen kunnen worden getrokken uit het ambtenarenrecht, waar met
deze voor het arbeidsrecht nieuwe elementen al decennia ervaring is opgedaan. Er zal in dit artikel
worden ingegaan op de samenloop van ontslaggronden en er wordt een vergelijking getrokken tussen
de billijke vergoeding en de Centrale Raad van Beroep-formule.

1.Samenloop van ontslaggronden
Onder de WWZ wordt de open norm van artikel 7:685 BW verlaten en gekozen voor een gesloten
stelsel van ontslaggronden. In het nieuwe artikel 7:669 BW wordt bepaald dat kan worden opgezegd
indien daar een redelijke grond voor is. In artikel 7:669 lid 3 BW worden limitatief de ontslaggronden
opgesomd die een redelijke grond kunnen opleveren. Het ambtenarenrecht kent al een gesloten
stelsel van ontslaggronden en de ontslaggronden die in de verschillende rechtspositieregelingen[2] zijn
opgenomen vertonen grote overeenkomsten met de redelijke gronden van artikel 7:669 lid 3 BW.

1.1Vrije keuze?
  In een limitatief stelsel van ontslaggronden moet een werkgever die tot ontslag wil overgaan

bezien op welke ontslaggrond hij het ontslag baseert. Op zichzelf is het ook mogelijk dat het
feitencomplex bij meer dan één ontslaggrond past. In de parlementaire geschiedenis is ook
erkend dat dit onder de WWZ het geval zou kunnen zijn, waarbij de werkgever bijvoorbeeld zowel
bij UWV als bij de kantonrechter om ontslag zou kunnen verzoeken[3]. Bestaat er in dat geval een
verplichting voor de werkgever om een bepaalde ontslaggrond te verkiezen boven een andere? Is
er een rangorde van ontslaggronden of is de werkgever vrij in zijn keuze?

In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep[4][5] was sprake van een ambtenaar die was
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veroordeeld wegens een misdrijf, maar die ook blijvend ongeschikt was voor zijn functie wegens
ziekte. Zijn werkgever koos de eerste grond voor ontslag. In de bewoordingen van de uitspraak
schemert door dat die keuze wordt gemaakt omdat een ontslag wegens ziekte meer procedurele
rompslomp mee zou brengen. De ambtenaar legde zich op zichzelf neer bij het ontslag als zodanig,
maar vond dat hij wegens ziekte ontslagen had moeten worden. De Raad oordeelde echter dat aan
een werkgever in beginsel niet de bevoegdheid kan worden ontzegd een in de rechtspositieregeling
voorkomende ontslaggrond te hanteren, óók niet als er ook een andere ontslaggrond in aanmerking
zou zijn gekomen.

In een uitspraak ongeveer tien jaar later[6] lag een vergelijkbaar feitencomplex voor. Een ambtenaar
was veroordeeld vanwege brandstichting. Hij kreeg daarbij tbs opgelegd en was ten tijde van het
nemen van het ontslagbesluit opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ook hier voerde de
ambtenaar aan dat zijn werkgever hem wegens ziekte had moeten ontslaan. Zijn werkgever had
echter niet willen wachten op de keuring die de ambtenaar daarvoor moest ondergaan. De Centrale
Raad heeft merkbaar moeite met die opstelling. Hij zegt dat het ‘gezien de bekendheid van de
werkgever met de tragische persoonlijke omstandigheden van de ambtenaar’ ’redelijk en humaan’
zou zijn geweest als de keuring zou zijn afgewacht, maar gaat niet zo ver om de werkgever te
verplichten een ontslaggrond te gebruiken als de feitelijke grondslag ook een andere ontslaggrond
mogelijk maakt. De Raad herhaalt het oordeel dat een werkgever de keuze om voor een bepaalde
ontslaggrond in beginsel niet mag worden ontzegd.

Uit deze twee uitspraken, die overigens het begin vormen van een vaste lijn van jurisprudentie
die tot op heden steeds wordt herhaald[7], blijkt derhalve dat een gesloten stelsel van
ontslaggronden aan de werkgever de vrijheid geeft een keuze uit die ontslaggronden te maken.
Terzijde wordt opgemerkt dat het ook mogelijk is een primaire en subsidiaire ontslaggrond te
kiezen.[8].

1.2Beperkingen van de vrije keuze
  Deze keuzevrijheid van de werkgever wordt op twee manieren beperkt. De eerste beperking

betreft de zinsnede ‘in beginsel’, die door de Centrale Raad steeds wordt toegevoegd aan het
oordeel dat een werkgever keuzevrijheid toekomt. Hiermee wordt bedoeld dat de keuzevrijheid
wordt begrensd door de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er moet sprake zijn van een
zorgvuldige besluitvorming en een behoorlijke belangenafweging en bijvoorbeeld niet van een
automatisme om bij een bepaald voorliggend feitencomplex (bijvoorbeeld de veroordeling wegens
een misdrijf) steeds dezelfde ontslaggrond te hanteren.[9] Er is ons echter geen uitspraak bekend
waarin is geoordeeld dat de werkgever de keuze voor een ontslaggrond niet had mogen maken.
Voor het arbeidsrecht zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet direct van
toepassing. Gelet op de beginselen van goed werkgeverschap[10] lijkt het ons echter ook voor het
arbeidsrecht van belang dat kan worden onderbouwd dat er sprake is geweest van ‘nader en
relevant beraad’[11] bij de keuze van een ontslaggrond.

De tweede beperking betreft de situatie dat er sprake is van zowel ziekte als disfunctioneren. In
de verschillende rechtspositieregelingen is de ontslaggrond wegens disfunctioneren als volgt
geformuleerd: “onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het door hem beklede ambt, anders dan
op grond van ziels- of lichaamsgebreken”. De keuzevrijheid van de werkgever wordt hier op
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tekstuele gronden (‘anders dan’) beperkt. Als er sprake is van ziekte, dan moet eerst de
medische weg worden bewandeld[12]. De ontslaggrond wegens disfunctioneren in het nieuwe
artikel 7:669 lid 3 sub d BW wordt vergelijkbaar geformuleerd: “ongeschiktheid van de
werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of
gebreken van de werknemer”. Het ligt wat ons betreft voor de hand dat de keuzevrijheid voor de
werkgever in deze situatie ook in het arbeidsrecht beperkt zal zijn. Op grond van artikel 5.1 van
het Ontslagbesluit, dat reflexwerking heeft in de ontbindingsprocedure, dient ook in het huidige
recht bij een ontslag wegens disfunctioneren te worden vastgesteld dat er geen sprake is van
ziekte[13]. Het ambtenarenrecht biedt echter een gedetailleerder toetsingskader. Dit toetsingskader
kan, gelet op de vergelijkbare formulering van de ontslaggrond disfunctioneren in het civiele en het
ambtenarenrecht, wat ons betreft tot inspiratie dienen.

Wanneer is dan sprake van een feitencomplex dat wijst op zowel disfunctioneren als
ongeschiktheid wegens ziekte? De Centrale Raad oordeelt dat de werkgever onderzoek moet
doen naar het bestaan van een eventuele medische oorzaak van het disfunctioneren, als er
aanwijzingen zijn dat er sprake is van ziekte of gebrek of gerede twijfel of het disfunctioneren
voorkomt uit een ziekte[14]. Van die aanwijzingen is bijvoorbeeld sprake als een ambtenaar
langdurig en in de voor het functioneren relevante periode wegens ziekte arbeidsongeschikt is
geweest of als de ambtenaar vreemd gedrag vertoont en de werkgever al beschikt over
medische gegevens[15]. Een stalkende politieagent werd in het licht van deze maatstaf niet ziek
geacht[16], maar een ambtenaar die vreemd gedrag vertoonde als gevolg van een schizo-
affectieve stoornis, wel[17]. Het ontslag wegens disfunctioneren was daarom in het eerste geval wel,
en in het tweede geval niet toegestaan.

Als de ambtenaar zelf stelt dat zijn disfunctioneren het gevolg is van ziekte, ligt het op zijn weg
om dit te onderbouwen met medische stukken, bijvoorbeeld van de bedrijfsarts of van zijn
behandelend artsen[18]. Laat de ambtenaar dat na, hoeft er naar de eventuele ziekte geen nader
onderzoek plaats te vinden. Als er wel medische stukken worden overgelegd, moet daaruit wel
blijken dat er verband bestaat tussen de gestelde aandoening en het disfunctioneren van de
ambtenaar[19].

1.3‘Les’ 1
  De eerste ‘les’ is wat ons betreft derhalve dat er een ruime keuzevrijheid is voor de werkgever om te

kiezen tussen ontslaggronden. Een werkgever moet kunnen onderbouwen dat hij goed heeft
nagedacht over de keuze van een ontslaggrond. Wees bij disfunctioneren voorts alert op eventuele
signalen die duiden op een medische achtergrond daarvan.

2.De Asscher-escape
Ook interessant om te bezien, hoe het ambtenarenrecht tegen de ‘Asscher-escape’ aankijkt. Van een
Asscher-escape is sprake als een werkgever met een onvoldragen dossier tracht ontbinding van de
arbeidsovereenkomsten te verkrijgen (maar die vanwege ontbreken van een redelijke grond niet
krijgt), waarna door toedoen van dat streven naar ontslag een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan.
Er is dan wel een voldragen grondslag voor een ontslag op grond van artikel 7:669 lid 3 sub g BW.
Asscher benoemde deze situatie tijdens de beraadslaging in de Eerste Kamer en voegde daaraan
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toe dat de werkgever dan wel een billijke vergoeding zou zijn verschuldigd wegens ernstig
verwijtbaar handelen[20]. Bedacht is dat dit een oplossing kan zijn voor de onmogelijkheid ontbinding
te krijgen met een onvoldoende (disfunctioneren-)dossier. Anderen menen dat er in zo’n geval geen
sprake zal zijn van een duurzame verstoring van dien aard, dat van de werkgever niet gevergd kan
worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten, aangezien die werkgever de verstoring zelf heeft
veroorzaakt. Het zou bovendien uitlokking van slecht werkgeverschap zijn als de werkgever zich op
de door hemzelf veroorzaakte verstoorde verhoudingen zou kunnen beroepen[21]. 

Een ‘Asscher- escape’-achtige situatie was aan de orde in een uitspraak van 6 juli 2006[22]. De
rechtbank oordeelde dat ten tijde van het ontslag nog geen sprake was van duurzaam verstoorde
verhoudingen. Na het nemen van het ontslagbesluit en de daarop volgende procedure echter wel.
De rechtbank droeg de ambtelijk werkgever daarom op een nieuw ontslagbesluit te nemen en daarbij
in een ruimere uitkeringsregeling te voorzien. Er was derhalve geen voldragen grond, maar door het
voeren van de procedure was die er wel. Ook de verwachting van minister Asscher kwam uit: de
rechtbank vond het ontslag toelaatbaar, als er maar een hogere vergoeding werd betaald[23]. 

Ook de Centrale Raad heeft in een recente uitspraak[24] geoordeeld dat het voeren van een
ontslagprocedure kan leiden tot een duurzame verstoring van de verhoudingen, waarmee een
nieuwe ontslagmogelijkheid voorligt[25]. In een andere recente uitspraak[26] lijkt de Centrale Raad de
werkgever echter geen Asscher-escape te bieden. De Raad oordeelt dat er een onjuiste
ontslaggrondslag was gekozen en vernietigt het ontslagbesluit. Hij overweegt aanvullend dat het lastig
zal zijn om nog tot een vruchtbare samenwerking te komen, maar beslist dat dit niet in de weg kan staan
aan de conclusie dat het ontslag niet mocht worden verleend.

2.2‘Les’ 2
  De ‘Asscher-escape’ lijkt niet ontoelaatbaar. De besproken uitspraken lijken erop te duiden dat dit

inderdaad een route zou kunnen zijn, die succesvol tot ontslag zou kunnen leiden. Het voeren van
een ontslagprocedure waarin wordt geoordeeld dat er onvoldoende grondslag was voor een
ontslag, kan er in ieder geval feitelijk toe leiden tot de vaststelling dat door en na het voeren van
een procedure de verhoudingen wel degelijk verstoord zijn. Niet is echter uitgesloten dat in deze
situatie inderdaad een aanvullende, billijke vergoeding verschuldigd zal zijn.

3.Verwijtbaarheidsvergoeding
De WWZ introduceert een billijke vergoeding als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het
gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever[27]. Over de hoogte van de vergoeding
is opgemerkt dat deze in relatie moet staan tot de mate van verwijtbaarheid. De gevolgen van het
ontslag spelen geen rol; die worden geacht al te zijn verdisconteerd in de transitievergoeding. Voorts
wordt opgemerkt dat het niet past om criteria voor de billijke vergoeding te geven omdat rechters vrij
moeten zijn bij het wegen van de (uitzonderlijke) omstandigheden van het geval[28]. Niettemin lijkt het
ons goed de formule van de Centrale Raad te bezien, die is ontwikkeld voor het berekenen van een
verwijtbaarheidsvergoeding in het ambtenarenrecht[29]. 

In het ambtenarenrecht worden doorgaans geen ontslagvergoedingen toegekend. Een ambtenaar
heeft bij ontslag in beginsel aanspraak op een werkloosheidsuitkering en een bovenwettelijke
uitkering. Op grond van jurisprudentie van de Centrale Raad moet het bestuursorgaan bij een
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ontslag ‘op andere gronden’ (vaak toegepast bij verstoring van de verhoudingen) aan de ambtenaar
een ontslagregeling toekennen, minimaal ter hoogte van een werkloosheidsuitkering en een
bovenwettelijke uitkering. In sommige gevallen kan daarmee niet worden volstaan en wordt het
ontslag niet redelijk geacht als er geen ‘plus’ op de ontslaguitkering wordt gegeven. De
minimumuitkering is bijvoorbeeld onvoldoende als de werkgever in de verstoring van de
verhoudingen een overwegend aandeel heeft gehad[30]. Het gaat bij het toekennen van een hogere
vergoeding niet om een volledige schadevergoeding, maar juist om het compenseren van het aandeel
van het bestuursorgaan in de situatie.

Lange tijd was onduidelijk hoe deze plus moest worden berekend[31]. Bij uitspraken van 28 februari
2013[32] heeft de Centrale Raad van Beroep echter een “CRvB-formule” geïntroduceerd. De formule luidt
als volgt: bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag) x (aantal dienstjaren: 2) x wegingsfactor. Voor
de berekening van de wegingsfactor is de mate van het aandeel van de werkgever van belang. Er zijn
drie bandbreedten: 51-65%, 65-80% en 80-100%. Deze bandbreedten vertegenwoordigen een factor
0,5, 0,75 en 1.

De formule doet in zijn opzet denken aan de kantonrechtersformule[33]. Het aantal dienstjaren wordt
echter gehalveerd, omdat een ambtenaar, anders dan een werknemer, recht heeft op een
bovenwettelijke uitkering. De Centrale Raad vindt verder dat voor het meewegen van andere factoren,
zoals kansen op de arbeidsmarkt (duur van de werkloosheid), gezondheidstoestand en reputatieschade
in beginsel geen aanleiding bestaat.

Zou deze formule bruikbaar zijn voor het berekenen van de billijke vergoeding? Een relevant verschil
tussen de situatie waarin de CRvB-formule wordt toegepast en waarin een billijke vergoeding aan de
orde kan komen, is de drempel van verwijtbaarheid. In het ambtenarenrecht is (reeds) een extra
vergoeding verschuldigd als de werkgever meer dan 50% schuld heeft aan het ontstaan van de situatie.
In het arbeidsrecht geldt dat er sprake moet zijn van ernstige verwijtbaarheid. In de parlementaire
geschiedenis is duidelijk genoeg gemaakt dat een billijke vergoeding slechts bij hoge uitzondering
kan worden toegekend en met grote terughoudendheid moet worden toegepast[34]. Dat duidt op een
hogere verwijtbaarheidsdrempel dan die de Centrale Raad hanteert. De hogere drempel zou ook tot een
hogere vergoeding moeten leiden, wat de formule gelet op de lage verwijtbaarheidsdrempel en de
daaraan gekoppelde lagere vergoeding, minder geschikt maakt.

Voorts spelen het salaris en de lengte van het dienstverband van de ambtenaar in de CRvB-formule een
prominente rol. In de parlementaire geschiedenis bij artikel 7:671b lid 8 sub c BW is juist opgemerkt dat
salaris en lengte dienstverband geen rol hoeven te spelen. Is bepaald gedrag van een werkgever meer
verwijtbaar als de ambtenaar/werknemer langer in dienst is? Dat lijkt mogelijk. Wellicht zou van een
werkgever mogen worden verwacht dat hij zich nóg netter gedraagt jegens een ambtenaar/werknemer
die langer in dienst is. Maar is ook het meewegen van de hoogte van het salaris redelijk? In de CRvB-
formule geldt dat hetzelfde gedrag met dezelfde mate van verwijtbaarheid van de werkgever jegens
ambtenaren met verschillend salaris, een verschillende compensatie oplevert. Dat lijkt niet te stroken
met de aard en bedoeling van de billijke vergoeding. Al met al zouden wij menen dat de CRvB-formule
daarvan dusdanig verschilt dat deze niet geschikt is voor de berekening van de billijke vergoeding.

4.‘Lessen’ op een rij
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We zien dat het civiele ontslagrecht zich met de WWZ meer richting het ambtenaren(ontslag)recht
beweegt. Het kan daarom interessant zijn om in individuele zaken met een meer dan schuin oog te
kijken naar de jurisprudentie van de Centrale Raad. Wij menen dat op basis van het voorgaande het
ambtenarenrecht in ieder geval de volgende handvatten kan bieden:

- Er is keuzevrijheid voor de werkgever bij de keuze van een ontslaggrond;
- De keuzevrijheid wordt begrensd door de eisen van een zorgvuldige belangafweging en

besluitvorming;
- De keuzevrijheid voor een ontslag wegens disfunctioneren wordt begrensd als het disfunctioneren

gelegen is in ziekte. Er moet nader onderzoek worden verricht als er aanwijzingen zijn dat er sprake
is van een verband tussen disfunctioneren en ziekte;

- Een ‘Asscher-escape’ kan een optie zijn om een vastgelopen arbeidsverhouding te beëindigen;
- De Centrale Raad van Beroep-formule is geen geschikt instrument om de billijke vergoeding te

berekenen.
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[23] De Centrale Raad oordeel echter dat er ten tijde van het nemen van het ontslagbesluit wél sprake was van verstoorde
verhoudingen en vernietigde de uitspraak van de rechtbank.

[24] CRvB 16 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:58, TAR 2014/93.
[25] De Centrale Raad voegt daaraan toe dat hij de situatie ten tijde van het ontslagbesluit dient te beoordelen en niet anders kan

dan het besluit vernietigen. Met deze aanwijzing van de Centrale Raad kan het bestuursorgaan echter wel een nieuw
ontslagbesluit nemen.

[26] CRvB 12 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:735.
[27] Artikel 7:671b lid 8 sub c BW.
[28] Kamerstukken II, 33818, nr. 3, p. 32 en 33.
[29] Zie hierover ook: D.M.A. Bij de Vaate & N. Hummel, ‘De Wet werk en zekerheid: omgekeerde normalisering?’, TRA 2014/64, p.

12.
[30] CRvB 9 december 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173.
[31] Zie: E. van Fenema & I. Gerrits, ‘De toverspreuk van de Centrale Raad van Beroep’, ArbeidsRecht 2011, afl. 12, p. 20 e.v.
[32] CRvB 28 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 en CRvB 28 februari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044.
[33] Wat op zichzelf opmerkelijk is, nu de Centrale Raad steeds heeft geoordeeld dat de kantonrechtersformule voor de berekening

van de vergoeding niet kan worden gebruikt. Zie bijvoorbeeld CRvB 9 december 2004, ECLI:NL:CRVB:2004:AR7757, TAR
2005/34.

[34] Kamerstukken II, 33818, nr. 3, p. 34; Kamerstukken II, 33818, nr. 4, p. 12.
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