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Kantonrechter Utrecht anticipeert bij toekenning vergoeding al op Wet 
W&Z! 
 
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) treedt pas op 1 juli 2015 in werking. Toch is er op 1 
september 2014 door de kantonrechter Utrecht al een uitspraak gedaan waarbij hij een 
lagere vergoeding toekent aan de werknemer met het oog op deze nieuwe wet!  
 
De zaak 
In deze zaak ging het om een directeur van een woningstichting die niet naar behoren 
handelde. Zijn werkgever wilde het dienstverband om die reden beëindigen. 
Onderhandelingen over deze beëindiging liepen vast en dus stapte de werkgever naar de 
rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden.  
 
De vergoeding 
Het ontbindingsverzoek wordt toegewezen en de rechter oordeelt dat beide partijen een 
verwijt te maken valt. Vervolgens gaat de rechter in op de ontbindingsvergoeding en 
hierbij besluit hij de kantonrechtersformule niet toe te passen. De rechter komt hierbij uit 
bij een aanzienlijk lagere vergoeding: in plaats van de €300.000,- bruto (C=1) werd nu een 
ontslagvergoeding toegekend van €180.000,- bruto. De rechter verwijst eerst op de Wet 
Normering Topinkomens (WNT) met betrekking tot een lagere vergoeding en redeneert 
verder: 'Het zou tevens neerkomen op ongeveer het dubbele van een jaarinkomen, 
waarmee het sterk zou uitstijgen boven het bedrag dat na de inwerkingtreding van de Wet 
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Werk en Zekerheid (naar het zich laat aanzien per 1 juli 2015) in een geval als het 
onderhavige toegekend zal kunnen worden. Aangenomen mag worden dat deze in de 
toekomst toepasselijke normering ook weergeeft hetgeen thans maatschappelijk 
aanvaardbaar wordt geacht.' Vervolgens neemt de rechter nog mee in zijn overweging met 
betrekking tot de vergoeding dat de directeur wel op de hoogte moet zijn geweest van 
discussie rond de hoogte van beëindigingvergoedingen in het algemeen en de invoering 
van de WNT en de WWZ. Hij had, aldus de rechter, er rekening mee kunnen houden dat de 
vergoeding lager zou kunnen uitvallen dan in de voorgaande periode het geval zou zijn 
geweest. Hij had bijvoorbeeld geld opzij kunnen leggen.  
 
Opmerkelijk 
Een opmerkelijke uitspraak aangezien de kantonrechter de in de Wet Werk & Zekerheid 
opgenomen transitievergoeding gebruikt om tot een vergoeding te komen. Onbekend is 
nog of dit door meerdere rechter gevolgd zal worden. Ook zal het dan de vraag zijn of dat 
in alle gevallen gunstig uitpakt voor de werkgever. De transitievergoeding hangt immers 
samen met het nieuwe stelsel van het ontslagrecht waarbij de kantonrechter ook op 
striktere wijze zal dienen te toetsen of er wel sprake is van een redelijke ontslaggrond (en 
dus over kan gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst). Anticiperen op de nieuwe 
wet kan dus ook tot gevolg hebben dat rechters minder snel overgaan tot de toekenning 
van het ontbindingsverzoek, waardoor niet eens aan de bepaling van een vergoeding 
toegekomen wordt.  
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Of en op welke wijze dus nu al rekening gehouden dient te worden met de Wet Werk & 
Zekerheid blijft ook na deze ene uitspraak nog onduidelijk. Helder is in elk geval wel dat 
het raadzaam is nu al kennis te nemen van de inhoud van deze nieuwe wet zodat bekend is 
wat de gevolgen kunnen zijn indien al op deze wet wordt geanticipeerd!   
 


