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De ontbindingsprocedure in hoger beroep 

•  Ktr oordeelt over verzoek van werkgever in 671b op d- of e- grond na een ‘stevig debat’ 

•  Werkgever verliest en gaat in beroep (bij hof raken verhoudingen nog meer getroebleerd) 

q  283/130 Rv: verandering van gronden zolang geen eindbeschikking is gegeven (schriftelijk met oog op 
hoor en wederhoor), tenzij strijd met goede procesorde (130 Rv) 

q  g-grond mede te stoelen op feiten uit procedures (als zodanig of als ‘blijk van’)!? 
q  h-grond vanwege het feit dat gezien het tijdsverloop een vruchtbare samenwerking niet meer in de rede 

ligt: wat het hof ambtshalve kan (afzien van herstel en toekenning billijke vergoeding, 683 lid 3), moet 
ook op verzoek kunnen en dan ook zonder dat een billijke vergoeding op tafel behoeft te komen!? 

q  hof vult ambtshalve de rechtsgronden aan (25 Rv) mits te baseren op de aangevoerde feiten en 
omstandigheden, maar kan hof als feiten/omstandigheden nog niet zo helder liggen ook 
‘meeprocederen’ (g- of h-grond aan de orde stellen)!? 

•  Werknemer verliest en gaat in beroep (bij hof raken verhoudingen nog meer getroebleerd) 

q  Idem als hierboven? feiten uit procedures after the fact of ‘als blijk van’? 
q  Devolutieve werking als beperkt door grievenstelsel en vraag of werkgever incidenteel beroep moet 

instellen 
 
•  Arbeidsrechtelijk Nederland moet zich (gaan) bekwamen in procederen in hoger beroep….!  
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Ontslag op staande voet en de procedurele Wwz rollercoaster  

•  Osv vóór 1 juli 2015 en start (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek na 1 juli 2015 
q  NB oude recht blijft gelden voor de opzegging gedaan vóór 1 juli 2015 en gedingen 

daarover en een geding (‘685’) dat is aangevangen vóór 1 juli 2015 
 
•  Bewijsrecht van toepassing, tenzij de aard van de zaak zich verzet (284 Rv): 

vernietigingsverzoek (681)/herstelverzoek (682) versus ontbindingsverzoek (671b) 
 

•  Piet ontslaat Jan op staande voet (‘e-grond gerelateerd’). Piet meent dat de case 
ook een g-grond oplevert. Hij zal Jan voorts niet meer vervangen (Jan heeft 
unieke functie) en dat lijkt een a-grond. Hoe ziet het ontslagveld er vervolgens uit 
als Piet geen onnodig 681-risico wil lopen? 

•    
q  Voorwaardelijke 671b: geen rechtsregel verzet zich, wetsgeschiedenis Wwz evenmin 
q  Wat doet het hof in 681-appel als de 681-ktr de opzegging heeft vernietigd en de 671b-ktr 

voorwaardelijk heeft ontbonden (beroep loopt nog) en het hof in het 681-beroep meent 
dat ten onrechte is vernietigd (683 lid 6 ‘einde’)? 

q  Wat doet het hof in 681-appel als de ktr de opzegging niet heeft vernietigd en het hof in 
appel alsnog herstel overweegt terwijl de ktr voorwaardelijk heeft ontbonden? 
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Schorsing zonder loon en ontbinding als alternatief voor osv 

•  Werkgever deinst terug voor osv-rollercoaster: alternatief? 

•  Wwz biedt ruimte voor een disciplinaire maatregel  van schorsing zonder 
betaling van loon; standpunt regering: indien in de gegeven 
omstandigheden zo’n situatie ‘redelijkerwijs voor risico van de werknemer 
komt’ (MvA 33 818, p. 101, en nadien in de discussie met VAAN, zie K p. 
40) 

•  Inzetbaar in (sommige) situaties waarin een dringende reden speelt of 
een e-grond aannemelijk valt te maken? 

•  Direct gevolgd door een 671b ontbindingsverzoek? 

•  Werknemer met rug tegen muur…. en dus….? 
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