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JAR verklaard 
 
Opzegging op staande voet 
 
Het Nederlands ontslagrecht is complex. Die complexiteit wordt mede veroorzaakt door het 
dubbele duale stelsel. Daarmee bedoel ik dat bij de opzegging twee soorten regels in acht 
moeten worden genomen, te weten die van het BBA en van het BW, en anderzijds dat het een 
partij bij de arbeidsovereenkomst vrij staat het einde van de arbeidsovereenkomst niet in te 
laten treden door opzegging, maar de overeenkomst ook kan trachten te laten ontbinden door 
de rechter. Aan de hand van jurisprudentie van het afgelopen half jaar loop ik de 
moeilijkheden nog eens langs, waarbij ik me met name zal richten op de opzegging wegens 
een dringende reden. 
 
De voor de opzegging geldende regels 
 
De opzegging van de arbeidsovereenkomst dient te voldoen aan twee soorten bepalingen. 
Indien aan de eerste soort niet is voldaan heeft de wederpartij het recht de opzegging te 
vernietigen. Het gaat hier om een opzegging zonder toestemming van de RDA en de 
opzegging in strijd met de opzegverboden, zoals die onder meer voorkomen in art. 7:670 BW. 
Schending van deze bepalingen op zich leidt niet tot schadeplichtigheid, zo bepaalt art. 7: 677 
lid 5 BW expliciet. Dat dit nog wel eens over het hoofd wordt gezien blijkt bijv. uit Rb. S’ 
Gravenhage  27 oktober 1999, JAR 1999/77. Een opzegging van de arbeidsovereenkomst in 
strijd met de tweede soort bepalingen daarentegen leidt juist wel tot schadeplichtigheid, maar 
niet tot de mogelijkheid de opzegging te vernietigen. Dit is expliciet bepaald in art. 7:677 lid 4 
BW. Het gaat hier om de verplichting om bij de opzegging de krachtens art. 7:672 BW te 
bepalen opzegtermijn in acht te nemen en de bepaling dat de opzegging niet kennelijk 
onredelijk dient te zijn. Indien bij de opzegging beide soorten bepalingen zijn geschonden, 
heeft de wederpartij de keuze 1) de opzegging te vernietigen, zich beschikbaar te stellen en 
loondoorbetaling te vorderen of 2) te berusten in de opzegging en dus in het einde van de 
arbeidsovereenkomst, maar vanwege het niet in acht nemen bij de opzegging van de 
opzegtermijnen en de mogelijke kennelijke onredelijkheid, schadevergoeding(en) te vorderen.  
Er moet gekozen worden: het is uiteraard niet mogelijk de opzegging te vernietigen maar 
tegelijkertijd vanwege de opzegging zonder inachtneming van de opzegtermijn een 
schadevergoeding te vorderen. Reeds in 1994 (JAR 1994/234) heeft de Hoge Raad duidelijk 
gemaakt dat indien een werknemer eerst de opzegging heeft vernietigd, hij kan terugkomen 
op die keuze en alsnog berusten in de opzegging, en van de werkgever vanwege die 
opzegging schadevergoeding vorderen. De wisseling van de keuze kan zelfs nog nadat in een 
(verloren) 116 RV-procedure waarin tewerkstelling is gevorderd en vonnis is verkregen. Een 
(zeer lucratief) voorbeeld daarvan is te vinden in het vonnis van de Rb, Maastricht 9 
september 1999, JAR 2000/149.  
 
Opzegging wegens een dringende reden 
 
Indien een opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden plaatsvindt 
hoeven beide soorten bepalingen niet in acht genomen te worden. Het toestemmingsvereiste 
van art. 6 BBA geldt dan op grond van het tweede lid niet, terwijl op grond van art. 7:670b lid 
1 BW de opzegverboden van art. 7:670 BW niet gelden. Op grond van art. 7:677 lid 1 BW 
hoeven bij een opzegging wegens een dringende reden de opzegtermijnen niet in acht 
genomen te worden. Lange tijd was onduidelijk of een opzegging wegens een terecht 
aangevoerde dringende reden toch kennelijke onredelijk zou kunnen zijn. De Hoge Raad heeft 



in een tweetal arresten, gepubliceerd als JAR 1999/102 en JAR 2000/45, buiten twijfel 
gesteld dat daarvan geen sprake kan zijn. “Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van 
een dringende reden (moeten) de persoonlijke omstandigheden van de werknemer (…) 
worden afgewogen tegen de aard en de ernst van de dringende reden”, volgens de Hoge Raad. 
Bij het bepalen van de vraag of er sprake is van een dringende reden dienen dus ook de 
omstandigheden die de opzegging, had die zonder dringende reden plaats gevonden, kennelijk 
onredelijk kunnen doen zijn, in ogenschouw te worden genomen. Daarmee wordt het 
aanzienlijk moeilijker om met recht een dringende reden voor de opzegging aan te voeren. 
Van een werkgever wordt immers verlangd dat hij, alvorens tot opzegging wegens een 
dringende reden over te gaan, zich eerst rekenschap geeft van alle persoonlijke 
omstandigheden van de werknemer. Onduidelijk was of de rechter bij de beoordeling van de 
dringende reden deze omstandigheden ambtshalve in de overweging dient te betrekken of dat 
de rechter daartoe slechts gehouden is als dat is aangevoerd. In zijn arrest van 27 april 2001, 
JAR 2001/95 heeft de Hoge Raad voor de laatste benadering gekozen, ondanks een 
andersluidende conclusie van de A-G. Dit betekent dat het van groot belang is om –ingeval de 
stelling wordt betrokken dat van een dringende reden geen sprake is- ook de persoonlijke 
omstandigheden van de werknemer te schetsen en voor zover mogelijk mede op grond 
daarvan de dringende reden te betwisten. Een werknemer die doet maakt het zijn werkgever 
nog moeilijker een opzegging op staande voet in rechte te handhaven. Nog moeilijker, want 
de rechtspraak werpt reeds belangrijke barrieres op tegen een opzegging wegens een 
dringende reden. 
 
Bewijslast van de dringende reden 
 
Allereerst is een dergelijke barriere de op de werkgever rustende bewijslast van de dringende 
reden. Als regel geldt dat de werknemer moet weten waarop de arbeidsovereenkomst met hem 
op staande voet wordt opgezegd. Aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval 
wordt beoordeeld wat de werknemer als dringende reden heeft moeten begrijpen. Op grond 
van hetgeen de werknemer heeft begrepen schat hij immers zijn positie in. De opgegeven 
dringende reden bepaalt aldus de omvang van de rechtsstrijd. Het in arbeidsrechtelijke 
kringen wel zeer bekende taxibedrijf Hofman werd hiermee geconfronteerd toen het een 
werknemer ontsloeg op staande voet wegens verduistering van ritgeld. De Hoge Raad 
overwoog in zijn arrest van 26 januari 2001, JAR 2001/40 dat “onbegrijpelijk is, hoe het door 
de Rechtbank aangenomen verzuim om taxigelden aan Hofman af te dragen, de door Hofman 
aan het ontslag ten grondslag gelegde verduistering kan opleveren, nu voor verduistering 
opzet is vereist, en de Rechtbank niet heeft vastgesteld dat daarvan sprake is.” Verduistering 
impliceert opzet, dus als verduistering aan de dringende reden ten grondslag wordt gelegd, 
moet de werkgever de daarbij behorende opzet stellen en zonodig bewijzen. De hiervoor 
geformuleerde regel is bij ziekte niet anders. De werkgever die de arbeidsovereenkomst met 
een werknemer die tot twee keer toe door de Arbo-arts arbeidsgeschikt wordt geacht, maar 
zich wederom arbeidsongeschikt meldt en van plan is een second-opinion te vragen, wegens 
ongeoorloofde afwezigheid op staande voet opzegt, dient te bewijzen dat de werknemer wel 
arbeidsgeschikt was. Volgens de rechtbank Roermond 25 januari 2001, JAR 2001/37, maakt 
het feit dat de werkgever er op grond van de verklaring van de Arbo-arts in redelijkheid van 
mocht uitgaan dat de werknemer wel arbeidsgeschikt was, dit niet anders. Uit de 
bewijslastverdeling volgt dat op werkgever een onderzoeksplicht rust naar de (oorzaak, 
verwijtbaarheid en omvang van de) dringende reden. Omkering van de bewijslast zal, zeker 
als de werkgever verzuimt een dergelijk onderzoek in te stellen, niet snel plaatsvinden, zo 
blijkt ook uit het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 21 februari 2001, JAR 2001/52. 
 



Dringendheid van de dringende reden. 
 
Voor een geldige opzegging wegens een dringende reden is nodig dat van de werkgever in 
redelijkheid niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst met de werknemer te 
laten voortduren, zo volgt uit art. 7:678 lid 1 BW. De voor de opzegging op staande 
aangevoerde dringende reden moet zowel objectief als subjectief dringend zijn, waarmee 
wordt bedoeld dat het voor ieder weldenkend mens duidelijk moet (kunnen) zijn dan vanwege 
de aangevoerde dringende reden van de werkgever niet gevergd kan worden de 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren, terwijl het tevens duidelijk moet zijn dat de 
betrokken werkgever de dringende reden zelf als zo dringend ervaart, dat hij deswege op 
staande voet kan opzeggen. Strikt formeel behoeft de werknemer geen schuld te hebben aan 
de dringende reden, of enige verwijt terzake te treffen, om de dringende reden als geldig aan 
te nemen, maar met de kantonrechter te Amsterdam (JAR 2001/84) denk ik dat daarvan 
slechts zeer zelden sprake zal kunnen zijn Over het algemeen zal diefstal door de werknemer 
van de werkgever als een objectief dringende reden worden ervaren. Dat kan anders zijn als 
het gaat om diefstal van een zaak van een zeer geringe waarde, zoals een pen of een koekje. 
Het kan dan zijn dat er objectief gezien geen sprake is van een dringende reden. Een 
werkgever die zeer zwaar tilt aan diefstal van dergelijke zaken en die hoe dan ook wenst te 
voorkomen heeft geen andere mogelijkheden dan de werknemer daarop uitdrukkelijk te 
wijzen. Daarmee beinvloedt deze werkgever de subjectiviteit van de dringende reden: 
duidelijk is dat door deze werkgever geen enkele diefstal wordt getolereerd. Dat betekent naar 
mijn mening niet dat een dergelijke diefstal zonder meer een (objectief) dringende reden voor 
opzegging op staande voet oplevert. Dit in tegenstelling tot hetgeen de kantonrechter te 
Haarlem in zijn beschikking van 16 november 2000, JAR 2001/9. Deze kantonrechter diende 
te oordelen over een dringende reden bestaande uit het door een werknemer leeg eten van een 
‘vliegtuig-zakje’ pinda’s. naar mijn mening dient bij de beoordeling daarvan ook gelet te 
worden op bijvoorbeeld een lange duur van de arbeidsovereenkomst en de staat van dienst 
van de werknemer. Deze omstandigheden van de werknemer beinvloeden de objectiviteit van 
de dringende reden, en kunnen er toe leiden dat er –ondanks de duidelijke opvattingen van de 
werkgever terzake- toch geen dringende reden wordt aangenomen. De kantonrechter sluit die 
omstandigheden van de werknemer m.i. ten onrechte van de beoordeling uit, en motiveert dit 
mede door de overwegen dat de werkgever op “inconsequent optreden tegen dit soort 
vergrijpen zou worden afgerekend in eventuele toekomstige gevallen.” Ik zou denken dat 
ieder geval apart moet worden beoordeeld, omdat de omstandigheden van de werknemer 
steeds weer verschillend zullen zijn. E.e.a laat onverlet dat het duidelijke beleid en de 
duidelijke mededelingen daarvan, van de werkgever ook de objectieve dringende reden kan 
beinvloeden. Bij de opzegging op staande voet geldt dat de opzegging en de mededeling van 
de reden onverwijld gedaan moeten worden. Voor zover het gaat om gedragingen van de 
werknemer die een dringende reden opleveren, maar die de werknemer verborgen houdt, geldt 
volgens de Hoge Raad 27 april 2001, JAR 2001/95, dat na de ontdekking van de gedraging de 
werkgever onverwijld dient op te zeggen wegens die dringende reden. Er kan dus langere tijd 
liggen tussen de gedraging en de opzegging op staande voet. 
 
Waarom opzeggen op staande voet? 
 
Uit het bovenstaande blijkt al wel dat een opzegging op staande voet van de 
arbeidsovereenkomst vaak in rechte geen stand houdt. Waarom wordt er dan toch zoveel naar 
de dringende reden gegrepen? In zijn conclusie voor HR 27 april 2001, JAR 2001/95, gaat A-
G Spier nader op deze vraag in en hij beantwoordt die als volgt: Na een opzegging op staande 
voet zal in de grote meerderheid van zaken voorwaardelijke ontbinding van de 



arbeidsovereenkomst worden verzocht. In deze procedure zal veelal worden aangenomen  dat 
het ontslag een situatie in het leven heeft geroepen die een zinvolle terugkeer van de 
werknemer onmogelijk of onwenselijk maakt. Het ontslag op staande voet  is een soort fait 
accompli. Nadeel voor de op staande voet opzeggende werkgever is dat sommige 
kantonrechters zich er in de ontbindingsprocedure makkelijk van af lijken te maken hetgeen 
kan leiden tot rijkelijk hoge vergoedingen. Vaak weegt (het risico van) dat nadeel op tegen het 
voordeel dat de arbeidsovereenkomst toch wordt ontbonden. De opzegging op staande voet 
verwordt zodoende tot een taktisch middel om de arbeidsovereenkomst te beeindigen. De 
jurisprudentie van het laatste half jaar wijst in ieder geval in die richting: buiten de 
laatstgenoemde beslissing van de Hoge Raad (zie m.n. de conclusie van de AG onder 3.53), 
en de beslissingen gepubliceerd als JAR 2001/9 (pinda’s), JAR 2001/52 en JAR 2001/84 
(vergissing werkneemster) biedt met name het arrest van de Hoge Raad van 11 mei 2001, 
JAR 2001/111 daarvan een goede illustratie. De werkgever verzoekt eerst ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst met een werknemer, maar wordt in dat verzoek niet ontvankelijk 
verklaard. Het tweede verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
wordt anderhalve maand later afgewezen. Nog geen maand later wordt de werknemer wegens 
een ‘gezochte’ dringende reden op staande voet ontslagen. Binnen een week doet de 
werkgever een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, op welk 
verzoek de kantonrechter twee maanden later de arbeidsovereenkomst (voorwaardelijk) 
ontbindt onder toekenning van een vergoeding berekend naar de kantonrechtersformule 
waarbij C op 1 is gesteld. Met de A-G vrees ik dat dit verschijnsel slechts kan worden 
ondervangen door een verbetering van ontbindingsprocedure, en die zal nog wel op zich laten 
wachten. 
 
(voorwaardelijke) Ontbinding en het reintegratieplan. 
 
In zijn beschikking van 22 juni 2001, JAR 2001/130, maakte de Hoge Raad duidelijk dat een 
redelijke, op de eisen van de (ontbindings-)praktijk afgestemde uitleg met zich brengt dat 
niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift wegens het ontbreken van een getoetst 
reintegratieplan achterwege blijft in die gevallen waarin waarin reintegratie naar het oordeel 
van de rechter niet aan de orde kan komen, waaronder het geval dat de verhouding 
werkgever/werknemer onherstelbaar is verstoord en het geval van ontbinding in verband met 
bedrijfsbeeindiging. Terecht wijst de kantonrechter te Tiel er in zijn beschikking van 25 
oktober 2000, JAR 2001/6, op dat de kantonrechter in de ontbindingsprocedure zich 
rekenschap dient te geven van de opzegverboden, waaronder dat van het opzegverbod tijdens 
ziekte. Ongeacht de vraag of een getoetst reintegratieplan is overlegd, moet worden 
aangenomen dat de wetgever bedoeld heeft dat met de ontbindingsbevoegdheid ingeval van 
arbeidsongeschiktheid van de werknemer terughoudend wordt omgegaan. In het half jaar voor 
deze beslissing zijn verschillende rechterlijke uitspraken gepubliceerd de worsteling met de 
verplichting om een getoetst reintegratieplan te overleggen duidelijk voor het voetlicht 
komen. Zo strandde de poging om door middel van een verzoekschrift op nader aan te voeren 
gronden te voorkomen dat de werknemer zich alsnog ziek zou melden een getoetst 
reintegratieplan bij het verzoek zou moeten worden overgelegd, bij de kantonrechter te 
Amsterdam. Deze kantonrechter achtte het verzoek niet ontvankelijk (JAR 2001/28). 
Sommige kantonrechters (die wel de rekkelijken worden genoemd) namen het vereiste van 
een getoetst  reintegratieplan al voor 22 juni 2001 niet zou nauw, zoals de kantonrechter te 
Haarlem (JAR 2001/103) en er is in kort geding van een UVI afgifte van een getoetst 
reintegratieplan op straffe van een dwangsom gevorderd. De president van de rechtbank 
Amsterdam wees deze vordering toe (JAR 2001/105). Na de beschikking van de Hoge Raad 
van 22 juni 2001 zullen dergelijke noodgrepen nauwelijks meer nodig zijn. Op grond van de 



beschikking van de Hoge Raad zal het alleen nog nodig zijn een getoetst reintegratieplan te 
overleggen indien de arbeidsongeschiktheid op zichzelf reden is de ontbinding te verzoeken. 
Indien om andere reden de reintegratie van de werknemer in de visie van de werkgever  
kansloos is, en de kantonrechter die visie deelt, zal de werkgever in zijn verzoek ondanks het 
ontbreken van een getoetst reintegratieplan toch kunnen worden ontvangen. Indien de 
kantonrechter die visie van de werkgever niet deelt, zal de kantonrechter formeel gesproken 
het verzoek van de werkgever niet ontvankelijk moeten verklaren. Nu de kantonrechter indien 
hij de visie van de werkgever niet deelt het verzoek anders wel zou hebben afgewezen, volgt 
daaruit geen noodzaak tot overlegging van een reintegratieplan. 
 
Fictieve opzegtermijn en resterende vragen 
 
De Centrale Raad van Beroep heeft op 28 maart 2001, JAR 2001/67, het verlossende woord 
gesproken over de wijze van berekening van de fictieve opzegtermijn. Bij die berekening 
dient niet te worden betrokken het overgangsrecht van art. XXI van de Wet flexibiliteit en 
zekerheid (opzegtermijn voor oudere werknemers) maar wel het bepaalde in art. 7:672 lid 1 
BW. Dit betekent dat de fictieve opzegtermijn tot het einde van de maand bepaald mag 
worden, en dat voor oudere werknemers de fictieve opzegtermijn bepaald moet worden aan de 
hand van art. 7:672 BW. Over het algemeen leidt tot voor deze oudere werknemers tot een 
aanzienlijke verkorting van de fictieve opzegtermijn ten opzichte van de feitelijk voor hen 
geldende opzegtermijn. 
Daarmee is de grootste onduidelijkheid wat betreft de fictieve opzegtermijn weggenomen. Er 
resteren er in ieder geval nog twee: de eerste betreft de werknemer waarvan de 
arbeidsovereenkomst na 52 weken ziekte wordt beeindigd terwijl de werknemer ongeschikt is 
geacht voor het verrichten van (eigen) werk bij de werkgever, het tweede probleem betreft de 
werknemer die aansluitend op de beeindiging (tijdelijk) een andere arbeidsovereenkomst sluit  
die zeer korte tijd wordt beeindigd zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht genomen 
behoeft te worden of is aan te wijzen (proeftijd, einde van rechtswege). Het eerste probleem 
moet m.i. worden opgelost aan de hand van de tekst van art. 16 lid 3 WW. Daarin is bepaald 
dat met het recht op onverminderde doorbetaling van het loon gelijk worden gesteld 
inkomsten waarop de werknemer recht heeft wegens het einde van het dienstverband, tot aan 
het bedrag in loon dat de werknemer zou hebben ontvangen indien de dienstbetrekking door 
opzegging met inachtneming van de rechtens geldende termijn zou zijn opgezegd. Nu deze 
werknemer na 52 weken ziekte helemaal geen bedrag aan loon zou hebben ontvangen (een 
eventueel recht op aanvullingen van een uitkering krachtens de WAO of WW daargelaten), 
ook niet tijdens een in acht te nemen termijn van opzegging, kan er evenmin een fictieve 
opzegtermijn worden bepaald. De tweede onduidelijkheid ontstaat doordat een werknemer die 
op de eerste dag van de fictieve opzegtermijn een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit en 
vervolgens na zeer korte tijd (in de proeftijd) wordt ontslagen, zodoende de fictieve 
opzegtermijn zou kunnen ‘wegwerken’. Het is immers onmogelijk i.v.m. de beeindiging van 
de tweede arbeidsovereenkomst een termijn van opzegging, laat staan een fictieve 
opzegtermijn, te bepalen. Een dergelijke casus is enige tijd geleden voorgelegd aan de 
rechtbank te Rotterdam en leidde tot de (ongepubliceerde) beslissing (van 5 juli 2000, 
kenmerk WW 00/404-TAN) dat de op grond van de eerste beeindiging berekende fictieve 
opzegtermijn herleeft onder aftrek van de duur van de tweede arbeidsovereenkomst. Dit lijkt 
me een redelijke uitkomst. 


