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RECHTSPRAAK

IN DE ZORG

Het disciplinair strafontslag
Voor een bepaalde groep werknemers bin-

nen de zorg geldt het ambtenarenrecht. 

Als één van die werknemers zich schuldig 

heeft gemaakt aan plichtsverzuim, kan een 

disciplinair strafontslag volgen. Wanneer is 

er sprake van plichtsverzuim en wat houdt 

het disciplinair strafontslag in?

Hoewel het niet om een heel grote groep 

gaat, zijn er werknemers binnen de zorg 

die onder het ambtenarenrecht vallen. Dit 

geldt in elk geval voor werknemers van 

academische  ziekenhuizen en voor werk-

nemers van een aantal zorginstellingen 

die zelfstandig bestuursorgaan zijn. Deze 

werknemers moeten zich aan bepaalde 

regels houden. Doen zij dit niet, dan wordt 

dit gezien als plichtsverzuim. 

Plichtsverzuim
Er zijn drie vormen van plichtsverzuim: 

 ▪ het niet nakomen van een opgelegde 

verplichting;

 ▪  het overtreden van een voorschrift;

 ▪ zich niet als goed ambtenaar gedragen.

Maakt een werknemer zich schuldig aan 

plichtsverzuim, dan kan er een disciplinair 

strafontslag volgen. Dit is vergelijkbaar 

met het ontslag op staande voet onder het 

civiele arbeidsrecht. 

Criteria
Vanwege de verstrekkende gevolgen 

van een strafontslag zijn in de wet en de 

rechtspraak criteria ontwikkeld waaraan 

zo’n ontslag moet voldoen. Zo moet er bij 

strafontslag volgens de wet sprake zijn van 

ernstig plichtsverzuim. Daarnaast moet 

het plichtsverzuim de werknemer kunnen 

worden verweten. Ontbreekt bij de werkne-

mer ieder besef van de onjuistheid van zijn 

gedrag, dan kan de werkgever hem dit niet 

toerekenen. 

Een werknemer heeft na een disciplinair 

strafontslag in principe geen recht op 

een WW-uitkering omdat hij verwijtbaar 

werkloos is. Ook verliest de werknemer 

zijn recht op een bovenwettelijke uitkering. 

Vanwege deze ernstige consequenties kan 

een werknemer bezwaar maken tegen het 

besluit tot het opleggen van een disciplinai-

re maatregel. Maakt de werknemer niet op 

tijd bezwaar, dan komt het plichtsverzuim 

vast te staan. Na een bezwaarprocedure 

kan er nog een beroepsprocedure bij de 

rechtbank en een hoger beroepsprocedure 

bij de Centrale Raad van Beroep volgen. 

Normalisering
Op 1 januari 2020 zal (naar alle waar-

schijnlijkheid) de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren in werking tre-

den. Ambtenaren krijgen hiermee zo veel 

mogelijk dezelfde rechten als werknemers 

in het bedrijfsleven. Dit geldt dus ook voor 

werknemers in de zorg op wie nu nog het 

ambtenarenrecht van toepassing is. De 

ambtelijke status vervalt niet, maar er gaat 

voor deze werknemers wel het private ar-

beids- en ontslagrecht gelden. 

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

Ongeoorloofde afwezigheid zorgt voor disciplinair strafontslagOngeoorloofde afwezigheid zorgt voor disciplinair strafontslag
Een werkneemster was als psychiater 

werkzaam bij het Nederlands Instituut 

voor Forensische Psychiatrie en Psycho-

logie. Het instituut droeg haar meerdere 

malen op om op bepaalde dagen een 

aantal uur aanwezig te zijn. Nadat de 

werkneemster meer dan vijftien dagen 

ongeoorloofd afwezig was, legde de werk-

gever haar een disciplinair strafontslag 

op wegens ernstig plichtsverzuim. De 

werkneemster maakte vervolgens be-

zwaar tegen deze beslissing. Dit bezwaar 

werd ongegrond verklaard en ook met het 

daarna ingestelde beroep bij de rechtbank 

had ze geen succes. 

Plichtsverzuim
De werkneemster stelde tegen het besluit 

van de rechtbank hoger beroep in bij de 

Centrale Raad van Beroep. De Raad was 

van mening dat de werkgever met de in- en 

uitloggegevens van de werkneemster aan-

nemelijk had gemaakt dat zij ongeoor-

loofd afwezig was. De werkneemster had 

nagelaten wat een goed ambtenaar had 

moeten doen en daarom was er sprake 

van plichtsverzuim. De Raad oordeelde 

dan ook dat er een disciplinaire maatregel 

mocht worden opgelegd en gezien de 

ernst van het plichtsverzuim was het dis-

ciplinair strafontslag gerechtvaardigd. 
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