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Het ontslag op staande 
voet is de zwaarste ont-
slagvorm binnen de Ne-

derlandse wetgeving. Het 
heeft als gevolg dat de werk-
nemer van de ene op de an-
dere dag zijn baan verliest én 
hij ook geen aanspraak kan 
maken op een WW-uitke-
ring. De wet en rechtspraak 
stellen daarom strenge eisen 
aan een ontslag op staande 
voet. 

Tip 1: Raadpleeg altijd uw 
jurist voordat u overgaat tot 
een ontslag op staande voet. 
Een werknemer kan zich na-
melijk nog tot zes maanden 
(!) daarna beroepen op de 
nietigheid van het ontslag. 
Mocht blijken dat ten on-
rechte naar dit ontslagmiddel 
is gegrepen, dan is het dienst-
verband en dus ook de loon-
doorbetalingsverplichting 
nooit geëindigd! 

Uw jurist kan vooraf een in-
schatting geven van de kans 
van slagen van het ontslag 
op staande voet en u van ad-
vies voorzien om de risico’s 
die aan dit ontslag kleven te 
beperken. 

dringende reden
Een werkgever kan een 
werknemer alleen op staan-
de voet ontslaan in geval van 
een dringende reden. Er is 
sprake van een dringende re-
den als door een gedraging of 
houding van de werknemer 
van de werkgever redelijker-
wijs niet meer kan worden 
gevergd het dienstverband te 
laten voortduren. In de wet 
ligt niet vast welke redenen 

Ontslag op staande voet 
Voorkom dubbele nachtmerrie
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een werknemer die steelt, fraudeert, andere collega’s of klan-
ten bedreigt dan wel (seksueel) intimideert of voortdurend al-
lerlei binnen het bedrijf geldende regels niet nakomt; het is 
de nachtmerrie van elke werkgever! Vaak volgt dan ook ont-
slag op staande voet. Maar in welke gevallen is het nu ge-
rechtvaardigd te grijpen naar dit ontslagmiddel en wat zijn de 
valkuilen bij de uitvoering daarvan? Hoe voorkom je als werk-
gever dat je van de ene nachtmerrie in de andere rolt? 

een dringende reden kunnen 
zijn. Wel worden in de wet 
voorbeelden gegeven. Of een 
van deze of een andere reden 
een dringende reden is, 
hangt echter af van alle fei-
ten en omstandigheden van 
het geval. Factoren die daar-
bij van invloed zijn, zijn de 
volgende: 

De aard en ernst van de drin-
gende reden
Indien een werknemer eer-
der voor een bepaalde mis-
draging is gewaarschuwd zal 
dat verzwarend werken. Is 
de misdraging in de privé-
sfeer gelegen, dan zal er min-
der snel sprake zijn van een 
dringende reden.

De aard van de dienstbetrekking
Aan werknemers in bepaalde 
functies mogen hoge eisen 
worden gesteld aan normbe-
sef en integriteit. Denk aan 
vertrouwens- of voorbeeld-
functies.

De duur van de dienstbetrek-
king en de wijze waarop die 
vervuld is
Eenzelfde reden kan bij een 
lang vlekkeloos dienstver-
band geen dringende reden 
zijn en bij een kort dienst-
verband wel. Denk aan een 
kleine diefstal na een ruim 
40-jarig dienstverband. 

Persoonlijke omstandigheden 
van de werknemer
Zowel werkgerelateerde per-
soonlijke omstandigheden als 
persoonlijke omstandigheden 
in de privésfeer kunnen een 
rol spelen. Denk aan misdra-
ging veroorzaakt doordat de 

werknemer in de war is door 
het overlijden van een dier-
bare.

Tip 2: Neem alle denkbare 
feiten en omstandigheden 
van het geval mee in de af-
weging of er al dan niet spra-
ke is van een dringende re-
den. De reden moet ook 
zowel door de rechter als 
dringend worden aange-
merkt (objectief) als door de 
werkgever als dringend wor-
den aangevoeld (subjectief).

onverwijldheid
Aangezien het ontslag op 
staande voet in het leven is 
geroepen voor onhoudbare 
situaties, dient het ontslag 
ook direct na het plaatsvin-
den van de dringende reden 
te worden gegeven. 

Tip 3: Loop niet te hard van 
stapel in de vrees niet aan de 
onverwijldheidseis te vol-
doen. Het ontslag moet wel-
iswaar onverwijld maar ook 
zorgvuldig gegeven worden. 
Enig tijdsverloop (niet meer 
dan enkele dagen) tussen de 
constatering van de dringen-
de reden en het ontslag is in 
dat kader dan ook vaak toe-
gestaan. Bijvoorbeeld om te 
onderzoeken of een bestaand 

vermoeden van een dringen-
de reden wel juist is, om juri-
disch advies in te winnen of 
om bewijsmateriaal te verza-
melen. 

Tip 4: Niet het moment 
waarop de dringende reden 
plaatsvond, maar het mo-
ment waarop de werkgever 
het constateert, is het mo-
ment waarna het ontslag on-
verwijld gegeven dient te 
worden.

Mededeling van de reden
Indien een werknemer op 
staande voet wordt ontsla-
gen, moet hij direct zijn 
standpunt met betrekking tot 
dat ontslag kunnen bepalen. 
De werkgever is daarom ver-
plicht om tegelijkertijd met 
het geven van het ontslag 
ook de ontslagreden mede te 
delen. Dit lijkt een eis die 
makkelijk te vervullen is, 
maar in de praktijk komt me-
nig werkgever daar regelma-
tig bedrogen mee uit. De re-
den die beschreven wordt, 
moet namelijk ook door de 
werkgever bewezen kunnen 
worden. Lukt dat niet, dan is 
het ontslag alsnog nietig.

Tip 5: Bestaat de ontslagre-
den uit meerdere misdragin-

gen, benoem deze misdra-
gingen dan in de ontslagbrief 
en voeg daar aan toe dat de 
misdragingen gezamenlijk 
maar ook iedere misdraging 
afzonderlijk voldoende reden 
opleveren voor een ontslag 
op staande voet. Doe je dat 
niet, dan zal het ontslag op 
staande voet geen stand hou-
den als je niet alle misdragin-
gen kan bewijzen. 

Tip 6: Pas op met strafrech-
telijke kwalificaties van mis-
dragingen. In de emotie 
wordt al snel gesproken in 
termen als ´diefstal´,´fraude´, 
etc. Stel dat een werknemer 
de kas niet heeft afgedragen. 
Indien dit wordt gekwalifi-
ceerd als ´diefstal´, zul je niet 
alleen moeten bewijzen dat 
de kas niet is afgestaan, maar 
ook dit opzettelijk is gebeurd. 
Lukt dat niet? Dan zal er als-
nog sprake zijn van een nie-
tig ontslag.
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Hoe kwaad ook, houd het hoofd koel bij ontslag op staande voet


