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Het ontslag op staande voet: afschaffen of behouden? 
De meningen waren verdeeld 
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De kosten van een terecht ontslag op staande voet 

 
  

"Het wordt voor bedrijven wel goedkoper en eenvoudiger om 
van hun personeel af te komen. Juristen klagen over het 
wetsvoorstel omdat die leven van procederen over 
ontslagvergoedingen. 
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de kosten van een terecht ontslag op staande voet 

Huidige regel: HR 12 februari 1999, NJ 1999, 643 (terecht ontslag op staande voet kan 
niet kennelijk onredelijk zijn) 
Hoe zit het in het nieuwe systeem? Heeft de terecht op staande voet ontslagen 
werknemer nimmer recht op een vergoeding?  
De wereld lijkt zo simpel, bij lezing van de MvT: 
 
MvT, p. 49-51: "Wel vervalt bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer – en dus ook 
bij een ontslag op staande voet – de aanspraak van deze werknemer op de 
transitievergoeding." 
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MvT, p. 110-113: "Tot slot bestaat er geen recht op deze vergoeding 
als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het 
gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de 
werknemer. (…) Het criterium ernstig verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werknemer, is ruimer dan alleen een ontslag om een 
dringende reden als bedoeld in de artikelen 7:677 en 7:678 BW."  
 

30 juni 2015 



 de kosten van een terecht ontslag op staande voet 

Dus: uitgangspunt MvT: geen transitievergoeding bij terecht gegeven 
ontslag want in dringende reden ligt ("dus") ernstige verwijtbaarheid 
besloten 
 
Klopt dat wel?  
 
Dat kan alleen maar kloppen als het begrip dringende reden is 
gewijzigd, want bij de huidige stand van de rechtspraak vereist 
dringende reden niet steeds verwijtbaarheid, laat staan ernstige 
verwijtbaarheid (HR 29 september 2000, JAR 2000/223) 
 
Is het begrip dringende reden veranderd? 
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"Op zichzelf verandert het wetsvoorstel niets aan de term 
dringende reden. In het wetsvoorstel is bewust gekozen voor 

de nieuwe term ernstige verwijtbaarheid en is geen 
aansluiting gezocht bij de reeds bestaande term dringende 

reden. De situatie die tot een dringende reden leidt, hoeft niet 
altijd gepaard te gaan met verwijtbaarheid. Voor ernstige 
verwijtbaarheid is meer vereist dan slechts een dringende 

reden"  
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Asscher komt terug van uitgangspunt MvT en heeft gelijk: als het begrip 
dringende reden niet wijzigt, dan is niet elke dringende reden ernstig 
verwijtbaar! 
 
Dat betekent dat er bij heel veel terechte ontslagen op staande voet een 
transitievergoeding verschuldigd is, te weten in elk geval bij alle ontslagen 
wegens dringende redenen die ofwel (i) niet verwijtbaar, ofwel (ii) niet 
ernstig verwijtbaar zijn ontstaan.  
 
De rechter zal dus bij elk terecht ontslag op staande voet moeten afwegen 
of de dringende reden in de categorie ernstig verwijtbaar (in beginsel geen 
vergoeding) of in de categorie niet of gewoon verwijtbaar (wel 
transitievergoeding) valt.  

        
       Voorbeeld:  
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De kosten van een terecht ontslag op staande voet 

Het luizegaatje van art. 673 lid 8 – transitievergoeding kan zelfs bij 
ernstig verwijtbaar gedrag geheel of gedeeltelijk worden toegekend 
als niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar is.  
 
Dus: ook bij ernstig verwijtbare dringende reden,  
kan een transitievergoeding worden toegekend 
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Wat betekent dit voor de beoordeling van de dringende reden? 

Wat betekent dit voor de beoordeling van de dringende reden? 
 
Mijn idee is: het wordt gemakkelijker om op staande voet te ontslaan, bij 
verwijtbare dringende reden 
 
Door verschuldigdheid transitievergoeding worden gevolgen ontslag gemitigeerd 
(gezichtspunt "persoonlijke omstandigheden" drukt minder zwaar). 
 
Door verschuldigdheid transitievergoeding wordt verschil met gewoon ontslag 
kleiner. 
 
Dus: bij twijfel eerder inhalen! 
 

       / 
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Onterecht ontslag op staande voet; de smaken 

Bij onterecht ontslag op staande voet, heeft de werknemer twee smaken 
 
-  Vernietigingsactie 

-  Billijke vergoeding ex art. 7:681 BW 
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Vernietigingsactie 
 
-  Bij verzoekschrift ingeleid - BINNEN TWEE MAANDEN!!!!! 

 - kortom: de Leidse Rambo-route wordt hoofdregel 
-    Hoezo dejuridisering?  
-  Geen aanspraak op transitievergoeding, als er vernietigd wordt, wel 

aanspraak op loon 
-  Loonmatigingsmogelijkheid 680a BW blijft bestaan!  
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Voorwaardelijke ontbinding; kan dat nog? 

Meningen lopen uiteen… 
 
Bij de Vaate en Bouwens: ja 
Verhulp: ja maar met grote twijfel 

 ….. Ik weet het ook nog niet! 
 
Nijman-arrest : HR 21 oktober 1983, NJ 1984, 296 
 
-  7:685 BW beoogt snel einde te maken aan onzekerheid, die ratio 

past bij vw ontbinding 
-  Want in huidige systeem: langdurige onzekerheid 
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-  Nieuw systeem: ook ten aanzien van ontbinding hoger beroep en 
cassatie! 

-  Dus: argument van de aard van de procedure valt weg 
-  Bovendien: is er wel wat te ontbinden wanneer rechter nog niet 

vernietiging heeft uitgesproken? 
-  Huidig systeem van buitengerechtelijke vernietiging bestaat 

immers niet meer.  
-  Bovendien: is voorwaardelijke ontbinding wel in lijn met ratio van 

WWZ; vereenvoudiging van het ontslagrecht??? 

-  ……. Kortom: ik ben er nog niet!  
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Mogelijkheid twee: kiezen voor billijke vergoeding ipv vernietiging 

 
Billijke vergoeding betekent berusten in ontslag als zodanig 
 
Vergelijkbaar met huidige keuze tussen koo en vernietigingsactie 
 
PAS OP Samenloop met andere vergoedingen: 
 
- Meestal samenloop met transitievergoeding, want wie kiest voor billijke 

vergoeding berust in ontslag 
- Geen samenloop met transitievergoeding als vernietigbaar ontslag 

ernstig verwijtbaar is aan de werknemer (denk aan: niet onverwijld 
gegeven ontslag op staande voet wegens ernstig verwijtbare dringende 
reden) 

- Samenloop ook met vergoeding wegens onregelmatig ontslag 
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Vernietiging of billijke vergoeding?  

Hoe billijke vergoeding te bepalen - wetsgeschiedenis art. 681 – wat 
zijn de relevante factoren? 
 
-  Een aanspraak op gemist loon kan worden verdisconteerd in de 

vergoeding van art. 681 (nr. 7, p. 55) 
-  De omstandigheid dat "de werknemer inmiddels een andere baan heeft 

gevonden" kan worden betrokken bij begroting (nr. 7, p. 90) 

-  Inmiddels: toetsing is dus anders dan bij kennelijk onredelijk ontslag: 
niet ex tunc, maar ex nunc.  
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De parallel met de billijke vergoeding van art. 683 lid 3 

-  Rechter kan in appel als in eerste aanleg ten onrechte niet is vernietigd/hersteld, 
afzien van herstel en in plaats daarvan billijke vergoeding toekennen (ook 
ambtshalve). 

 
-  Ratio vergoeding van 683 lid 3 lijkt op ratio billijke vergoeding van art. 681: 

alternatief voor voortduren arbeidsovereenkomst dat eigenlijk op zijn plaats was.  

-  MvA tav 683 lid 3:  "In de hoogte van deze billijke vergoeding (moet) tot uitdrukking 
komen dat, de omstandigheden van het geval in ogenschouw nemend, de 
vergoeding een alternatief is voor herstel van de arbeidsrelatie" 

-  DUS: vergoeding 683 lid 3 moet, naar billijkheid, worden gerelateerd aan financiële 
tegenwaarde van herstel.  
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Vergelijkbare aanpak billijke vergoeding 681 ligt voor de hand:  
 
-  Vergelijkbare alternatief-functie van 681 en 683; 
-  Als je spiegelt aan de verwachte waarde van de vernietiging houd je 

rekening met factoren die in wetsgeschiedenis ten aanzien van 681 
uitdrukkelijk zijn genoemd (gemist loon en nieuwe baan);  

-  Spiegelen betekent overigens niet: loon tot pensioendatum, omdat ook 
risico op loonmatiging en voorwaardelijke ontbinding bij 
vernietigingsactie in aanmerking genomen moeten worden; 

-  Additioneel praktisch argument: route van billijke vergoeding is vaak 
"verstandigste route", maar om werknemers die kant op te krijgen moet 
waarde vernietiging niet te veel uit de pas lopen met billijke vergoeding. 

-  Geen harde berekening; meer intuïtieve schatting   
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