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RECHTSPRAAK

Voorwaardelijk ontbindingsverzoek 
bij ontslag op staande voet
Als HRprofessional wilt u de risico’s 
van een ontslag op staande voet zo veel 
mogelijk beperken. Een voorwaardelijke 
ontbinding geeft u die mogelijkheid. Een 
voorwaardelijke ontbinding betekent sim
pelweg dat de kantonrechter de arbeids
overeenkomst ontbindt voor het geval het 
ontslag op staande voet geen stand houdt. 
Hoe werkt zo’n procedure precies en wat is 
er veranderd onder de Wet werk en zeker
heid (WWZ)?

Als een werknemer zich ernstig heeft 
misdragen – denk aan diefstal of het naar 
buiten brengen van bedrijfsgeheimen – 
kunt u besluiten hem op staande voet te 
ontslaan. Er moet dan wel sprake zijn van 
een dringende reden en u moet het ontslag 
en de dringende reden onverwijld (zo snel 
mogelijk) melden. Een werknemer kan 
dit ontslag vervolgens aanvechten bij de 
rechter door een beroep te doen op een 
vernietiging van de opzegging. Als de rech-
ter hier in meegaat, moet u alsnog het loon 
betalen vanaf het moment dat de werkne-
mer is ontslagen totdat de arbeidsovereen-
komst wel rechtsgeldig is geëindigd. Het is 
daarom verstandig om een voorwaardelijk 
ontbindingsverzoek in te dienen. Als de 
rechter hiertoe overgaat, zorgt dit er na-
melijk voor dat de arbeidsovereenkomst 
eindigt op het moment van de beschikking 
waarin de voorwaardelijke ontbinding is 
bepaald. U kunt hiermee de loonvordering 
van de werknemer beperken. 

Verzoekschrift
Onder de WWZ zijn een aantal zaken 
rondom de voorwaardelijke ontbinding 
gewijzigd. Eén van die zaken is dat het 

ontslag op staande voet voorheen met een 
buitengerechtelijke verklaring (dus zonder 
tussenkomst van de rechter) vernietigd kon 
worden. Vervolgens stelde de werknemer 
bij de kantonrechter een loonvordering in 
en verzocht de werkgever om een voor-
waardelijke ontbinding. Na de invoering 
van de WWZ kan het ontslag op staande 
voet niet meer buitengerechtelijk vernietigd 
worden. De werknemer moet nu binnen 
twee maanden een verzoekschrift indienen 
bij de rechter tot vernietiging van het ont-
slag op staande voet. 

Hoger beroep
Een ander, belangrijker punt dat is veran-
derd onder de WWZ is dat de werkgever 
en de werknemer nu ook in hoger beroep 
en cassatie kunnen gaan tegen een uit-
spraak van de kantonrechter. Sommige 
kantonrechters waren van mening dat een 
voorwaardelijke ontbinding hierdoor haar 
nut had verloren. Andere kantonrechters 
vonden dat de komst van de WWZ geen 
verschil maakte en wezen voorwaardelijke 
ontbindingen wel toe. De Hoge Raad heeft 
– na vragen van een kantonrechter uit En-
schede – antwoord gegeven op deze pran-
gende vraag en uiteengezet wanneer een 
voorwaardelijke ontbinding wél en niet kan.

Hoge Raad
De Hoge Raad stelt voorop dat werkgevers 
nog steeds belang kunnen hebben bij een 
voorwaardelijke ontbinding. Een werkgever 
kan hiermee de loonvordering beperken. 
De mogelijkheid tot het verzoeken van 
een voorwaardelijke ontbinding is echter 
beperkt. Een voorwaardelijke ontbinding 
wordt alleen toegewezen als de kanton-

rechter beslist dat het ontslag op staande 
voet moet worden vernietigd. Ook merkt 
de Hoge Raad op dat de verzoeken (ver-
zoek tot vernietiging van het ontslag op 
staande voet en het verzoek tot voorwaar-
delijke ontbinding) zo veel mogelijk gelijk-
tijdig moeten worden behandeld.

Eisen
De voorwaardelijke ontbindingsprocedure 
blijft onder de WWZ dus mogelijk. Dit 
geldt echter niet als:

 ▪ de werknemer het ontslag op staande 
voet niet heeft aangevochten;

 ▪ de rechter het ontslag op staande voet 
in stand laat. In dit geval is de arbeids-
overeenkomst immers geëindigd en 
heeft het voorwaardelijk ontbindings-
verzoek geen waarde; 

 ▪ u de kantonrechter verzoekt de arbeids-
overeenkomst voorwaardelijk te ontbin-
den voor het geval het hof het ontslag 
op staande voet niet rechtsgeldig acht 
(het spreekwoordelijke gras wordt dan 
voor de voeten van het hof wegge-
maaid). 

Gevaarlijker
Het is onder de WWZ gevaarlijker gewor-
den om een werknemer op staande voet 
te ontslaan. Als de kantonrechter u in het 
gelijk stelt en het ontslag op staande voet 
in stand houdt, kan een werknemer im-
mers altijd nog in hoger beroep gaan. Het 
gerechtshof kan dan alsnog oordelen dat u 
de arbeidsovereenkomst moet herstellen. 
Als het hof een arbeidsovereenkomst her-
stelt, kan de werknemer een loonvordering 
doen vanaf het moment van de ontslag-
datum tot ‘heden’. In zo’n geval kunt u al-
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leen de loonvordering in eerste aanleg (bij 
de kantonrechter) met een voorwaardelijke 
ontbinding beperken.

Billijke vergoeding
Overigens kan het hof ook een billijke 
vergoeding toekennen in plaats van de 
arbeidsovereenkomst te herstellen. Met 
een hogerberoepsprocedure is vaak een 
lange tijd gemoeid waardoor werknemers 
soms al een andere baan hebben of ge-
woon niet terug willen naar de organisatie. 
Een formule voor deze billijke vergoeding 
bestaat echter niet en brengt daarmee nog 
meer onzekerheid met zich mee. Tot nu 
toe is er geen duidelijke lijn te ontdekken 
in de hoogtes van de billijke vergoeding. 
Ten slotte bestaat ook de vraag of naast het 
herstellen van een arbeidsovereenkomst of 
het toekennen van een billijke vergoeding, 
de transitievergoeding (voor de arbeids-
overeenkomst die bij de kantonrechter wel 
is geëindigd) moet worden betaald. 

Beperkt
Ook onder de WWZ is een voorwaardelijke 
ontbinding dus mogelijk. De mogelijkheid 
hiertoe is echter wel beperkt. Slechts als 
de rechter het ontslag op staande voet ver-
nietigt, kan een voorwaardelijke ontbinding 
nog worden toegewezen. Op die manier 
kan een werkgever een loonvordering nog 
steeds beperken. Aangezien de werknemer 
wel in hoger beroep kan gaan, heeft een 
werkgever geen complete zekerheid over 
het einde van de arbeidsovereenkomst. 
Het kan daarom verstandiger zijn om een 
werknemer (al dan niet met behoud van 
loon) te schorsen en vervolgens een regu-
liere ontbindingsprocedure te starten in 
plaats van ontslag op staande voet. 

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

Hof vernietigt ontslag op staande voet
Een cassière die door ziekte haar werk-
zaamheden niet meer kon verrichten, 
voerde wel nevenwerkzaamheden uit als 
schoonheidsspecialiste. Toen haar werk-
gever hier achterkwam, ontsloeg hij de 
cassière op staande voet. De werknemer 
diende een verzoek tot vernietiging van 
het ontslag in bij de kantonrechter en de 
werkgever diende een voorwaardelijk ont-
bindingsverzoek in. 

Dringende reden
De kantonrechter oordeelde dat het 
ontslag op staande voet terecht was ge-
geven en dat hij daarom het ontslag niet 
kon vernietigen. Omdat het ontslag op 
staande voet in stand werd gehouden, 
werd de supermarkt niet-ontvankelijk ver-

klaard in haar verzoek tot voorwaardelijke 
ontbinding.  
Het Hof Leeuwarden-Arnhem was het 
niet eens met de kantonrechter. Volgens 
het hof was er geen dringende reden aan-
wezig geweest voor het ontslag op staan-
de voet. In principe kon het hof daarom 
het dienstverband herstellen. Omdat 
zowel de werkgever als de werknemer in 
de zitting echter hadden aangegeven dat 
er sprake was van een volstrekt verlies 
van vertrouwen in elkaar – en ze een 
hersteld dienstverband dus niet zagen 
zitten – beëindigde het hof de arbeids-
overeenkomst. Het hof kende een billijke 
vergoeding toe aan de werknemer.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,  
13 januari 2017, ECLI (verkort): 253

Geen belang bij voorwaardelijke ontbinding
In een organisatie – die zich bezighield 
met de bouw van grote zeewaardige 
schepen – gold de regel dat werknemers 
toestemming nodig hadden van hun 
afdelingschef én de bedrijfsleider als zij 
meer dan twee vakantiedagen wilden op-
nemen. De werknemer vroeg drie weken 
vakantie aan en de afdelingschef ging 
hiermee akkoord. De bedrijfsleider deelde 
de werknemer echter mee dat de vakantie 
niet door kon gaan in verband met ‘een 
enorm drukke periode van werkzaamhe-
den op de werf’. De werknemer mocht 
wel in een andere periode op vakantie. De 
werknemer was het hiermee niet eens en 
ging toch op vakantie. Toen hij niet kwam 
opdagen op het werk ontsloeg de werkge-
ver hem op staande voet. De werknemer 
diende vervolgens een verzoekschrift in 

waarin hij verzocht om vernietiging van 
het ontslag op staande voet. De werk-
gever verzocht een voorwaardelijke ont-
binding.

Belang
Volgens de rechter had de werkgever 
geen belang bij een voorwaardelijk ont-
bindingsverzoek, omdat het ontslag op 
staande voet terecht was gegeven. Hij 
wees het verzoek dan ook af. Wel werd 
het verzoek van de werkgever om een 
fictieve schadevergoeding toegewezen. 
De werknemer was namelijk schadeplich-
tig, omdat de werkgever door schuld of 
opzet een dringende reden had hem te 
ontslaan.
Kantonrechter Leeuwarden,  
18 januari 2017, ECLI (verkort): 185


