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JAR verklaard 22 oktober 2003 
 
 
Dringende reden 
Reeds eerder (JAR-Verklaard 6 september 2002, onder 4.) heb ik stilgestaan bij de problemen 
die zich kunnen voordoen bij de opzegging wegens een dringende reden. Het is soms moeilijk 
met zekerheid te voorspellen of een gedraging van een werknemer door de rechter als een 
dringende reden voor een opzegging op staande voet zal worden gekwalificeerd. Het 
kwalificeren van een gedraging als een dringende reden is niet eenvoudiger geworden door 
het arrest Schrijvers/van Essen van de Hoge Raad van 12 februari 1999, JAR 1999/102. In dit 
arrest overwoog de Hoge Raad dat de omstandigheden die een opzegging kennelijk onredelijk 
hadden kunnen doen zijn, betrokken te worden bij de beoordeling van de vraag of een 
dringende reden aanwezig is. De persoonlijke omstandigheden van een werknemer dienen dus 
te worden betrokken bij de afweging die aan een opzegging op staande voet vooraf dient te 
gaan. Door deze belangenafweging zou het ontslaan op staande voet van een werknemer met 
een langdurig dienstverband moeilijk worden. In het arrest van 20 juni 2003, JAR 2003/179, 
geeft de Hoge Raad een aantal voor de praktijk nuttige vingerwijzingen. Het gaat in de aan de 
Hoge Raad voorgelegde casus om –zeer kort samengevat- een werknemer die hardnekkig 
weigert een rookverbod te respecteren en zich niet aan de werktijdenregeling houdt. 
De Hoge Raad formuleert als uitgangspunt de regel dat ”een bij herhaling niet voldoen door 
een werknemer aan een op zichzelf redelijke opdracht van de werkgever, in beginsel een 
dringende reden oplevert.” In beginsel, want bij deze vaststelling dient een afweging van de 
persoonlijke omstandigheden van de werknemer tegen de aard en ernst van de dringende 
reden plaats te vinden. In de woorden van de Hoge Raad: “Bij de beoordeling van de vraag, 
of van een dringende reden sprake is, moeten de omstandigheden van het geval, in onderling 
verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren ook in het oordeel 
te worden betrokken de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en 
de gevolgen die een ontslag op staande voetvoor hem zou hebben. Ook indien de gevolgen 
ingrijpend zijn, kan een afweging van deze persoonlijke omstandigheden tegen de aard en de 
ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden, dat een onmiddellijke beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is.” Ik denk dat deze overwegingen van de Hoge Raad 
er toe leiden dat de werkgever zich eerst dient af te vragen of de gedraging een dringende 
reden vormt, en vervolgens is de gedraging door deze werknemer nog steeds als een 
dringende reden kan worden gekwalificeerd. Duidelijk wijst de Hoge Raad er op dat de 
persoonlijke omstandigheden van de werknemer niet aan een ontslag op staande voet in de 
weg hoeven te staan. In het geval van een werknemer die zich heeft misdragen op een 
personeelsfeest en daarom naar het oordeel van de kantonrechter te Zwolle (JAR 2003/219) 
terecht is ontslagen, komen de persoonlijke omstandigheden op een andere manier terug. De 
werknemer vordert doorbetaling van loon na vernietiging van de opzegging: de werkgever 
vordert in reconventie betaling van de gefixeerde schadevergoeding van een bedrag gelijk aan 
een maandloon. Terzijde merk ik op dat deze schadevergoeding op grond van het bepaalde in 
art. 7:680 lid 1 BW gelijk is aan het loon voor de tijd dat de arbeidsovereenkomst bij 
regelmatige opzegging had behoren voort te duren. Nu de werknemer op 18 november 2002 
op staande voet is ontslagen, kan een gefixeerde schadevergoeding gelijk aan het loon over de 
periode van 18 november 2002 tot 1 januari 2003, of te wel bijna anderhalve maand 
gevorderd worden. De kantonrechter wijst deze vordering in conventie van de werkgever af 
omdat -mede gelet op de omstandigheden van het geval- het naar maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid onaanvaardbaar (acht) indiende werknemer gehouden zou worden om een 
schadevergoeding aan de werkgever te betalen. Hoewel uit de casus is af te leiden dat de 
reconventionele vordering enig "terugpak-karakter" heeft, dient de werking van de 



redelijkheid en billijkheid op grond van art. 6:248 lid 2 BW door de rechter zeer 
terughoudend te worden toegepast. Zo terughoudend, dat ik i.c. betwijfel of van die voldoende 
terughoudendheid blijkt. 
Ook het arrest van de Hoge Raad van 27 juni 2003 handelt over een ontslag op staande voet. 
Het ontslag is verleend aan een werknemer van een MacDonaldsrestaurant naar aanleiding 
van de verdwijning van een sealbag, waarin een bedrag van ruim f. 13.000,- zat. De 
werkgever doet wel enig onderzoek naar de feiten -met name naar de vraag of de werknemer 
de zaak met geld heeft verduisterd- maar kan die niet goed achterhalen en laat verder 
onderzoek achterwege. Hoewel de precieze gang van zaken de werkgever niet bekend is, maar 
hij van mening is dat het de verantwoordelijkheid is van de werknemer om de zak met geld 
correct af te geven tegen een retourbon, die de werknemer niet heeft, ziet de werkgever in het 
verdwijnen van de zak op zichzelf voldoende dringende reden. De werkgever motiveert het 
ontslag als volgt: "Op dit moment staat nog niet vast of U schuldig bent aan verduistering 
doch in ieder geval is het wel gebleken dat U de procedures niet hebt nageleefd (…). De 
reden voor dit ontslag is dus dat U verweten kan worden dat de bewuste sealbag is 
verdwenen." In zijn conclusie wijst de advocaat-generaal op eerdere rechtspraak van de Hoge 
Raad waarin herhaaldelijk is aangegeven dat de dagelijkse omgang met werkzaamheden 
waaraan risico's verbonden zijn, ertoe kan leiden dat de aandacht voor die risico's vermindert. 
Dit aspect, in combinatie met het gegeven dat de werknemer niet nader heeft aangegeven 
waaruit de werknemer aangerekende verwijten dan precies bestaan, waarbij door de 
formulering van de ontslaggrond de verwijtbaarheid op zijn minst belangrijk is, maakt naar de 
mening van de A-G tot de conclusie dat het gegeven ontslag op staande voet niet 
gerechtvaardigd is. De Hoge Raad doet de zaak af onder verwijzing naar art. 81 RO. Uit deze 
zaak blijkt eens te meer dat het noodzakelijk is dat de werkgever een ontslag op staande voet 
zeer zorgvuldig motiveert, maar vervolgens ook dat die motivering voldoende geschraagd 
moet worden met feiten. Met name op het laatste punt voldeed dit ontslag op staande voet 
niet. Voor een geldig ontslag op staande voet is niet zonder meer noodzakelijk dat de 
werknemer een verwijt van de voor het ontslag op staande voet aangevoerde dringende reden 
kan worden gemaakt (zie onder meer HR 29 september 2000, JAR 2000/223 (Van 
D./Nutricia). Daartoe uitgedaagd door de A-G (zie zijn voetnoot 12 op p. 929) heb ik 
nagedacht over de vraag of het denkbaar is dat er gevallen zijn waarin het vermist raken van 
bedrijfsmiddelen een medewerker als dringende reden voor ontslag zou kunnen worden 
voorgehouden, ook als die medewerker met betrekking tot de vermissing geen verwijt kan 
worden gemaakt. Ik kan ze evenmin als de A-G bedenken.  
In het hiervoor reeds besproken vonnis (JAR 2003/219) over een 33-jarige 
productiemedewerker die zich ernstig misdraagt op een personeelsfeest, wordt zonder veel 
moeite een dringende reden aangenomen. Deze werknemer verweert zich tegen het verleende 
ontslag op staande voet onder meer met de stelling dat hem geen verwijt van zijn gedrag kan 
worden gemaakt nu hij te veel alcohol zou hebben gedronken. Uiteraard passeert de 
kantonrechter dat verweer. 
 
voorwaardelijke ontbinding pas na vernietiging van de opzegging 
In het artikel Na de voorwaardelijke ontbinding…, opgenomen in ArbeidsRecht 2003/6, heb 
ik betoogd dat de kantonrechter niet behoort toe te komen aan het voorwaardelijk ontbinden 
van de arbeidsovereenkomst indien de werknemer de opzegging (op staande voet) niet heeft 
vernietigd. Door de opzegging eindigt de arbeidsovereenkomst zonder meer: er is geen twijfel 
mogelijk over het einde van de arbeidsovereenkomst. Nu er geen arbeidsovereenkomst kan 
bestaan gedurende de periode vanaf de opzegging tot het moment van de vernietiging van de 
opzegging, dient een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding niet ontvankelijk verklaard te 
worden. Pas als de werknemer de opzegging vernietigt, is er sprake van onzekerheid. Indien 



zich geen dringende reden heeft voorgedaan is de arbeidsovereenkomst blijven voortbestaan: 
doet zich wel een dringende voor dan is de vernietiging ten onrechte ingeroepen en is de 
arbeidsovereenkomst door de opzegging op staande voet geëindigd. Deze onzekerheid 
rechtvaardigt de voorwaardelijke ontbinding. In een beschikking van 6 oktober 2003 (JAR 
2003/…) heeft de kantonrechter te Deventer in deze zin beschikt en voorwaardelijke 
ontbinding geweigerd nu de werknemer de vernietiging niet heeft ingeroepen. De vraag is of 
met een dergelijke beschikking de praktijk gediend is. De kans dat de werknemer de 
opzegging alsnog vernietigt, bestaat gedurende zes maanden na de datum van opzegging, 
e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in art. 9 BBA. Alsdan kan alsnog een voorwaardelijk 
verzoek tot ontbinding worden ontvangen. Naar mijn mening levert deze werkwijze voor de 
praktijk geen onoverkomelijke  problemen op. Een werknemer die uit tactische overwegingen 
pas na een langere periode een beroep op de vernietiging van de opzegging meent te moeten 
doen, heeft gedurende de periode waarin hij de vernietiging niet heeft ingeroepen zich niet 
beschikbaar gehouden tot het verrichten van bedongen arbeid en zal derhalve geen aanspraak 
op loon hebben. De kantonrechter betrekt dit element m.i. terecht uitdrukkelijk in zijn 
beschikking. Daarbij komt dat het verzoeken de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te 
ontbinden indien blijkt dat de werknemer de vernietiging niet heeft ingeroepen een volstrekt 
overbodige exercitie is geweest. Indien de voorwaardelijke ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst wordt uitgesproken zonder dat de werknemer de opzegging heeft 
vernietigd, zal een appèl tegen de beschikking ontvankelijk zijn. De kantonrechter is in dat 
geval ten onrechte gekomen tot een toepassing van art. 7:685 BW. 
 
Uitbreiding van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
Met name in het onderwijs en de welzijnssector kent men het verschijnsel van uitbreiding van 
de ''aanstelling". Daarmee wordt bedoeld dat het aantal uren waarvoor de 
arbeidsovereenkomst is aangegaan, worden vermeerderd. Soms gebeurt dat 'binnen' de reeds 
bestaande overeenkomst, dus zonder dat een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, 
en soms wordt naast de reeds bestaande arbeidsovereenkomst een tweede (of derde) 
arbeidsovereenkomst gesloten voor een aantal uren per week. In de casus die aan de 
kantonrechter te Deventer werd voorgelegd gaat het om een werknemer in dienst van een die 
naast zijn bestaande arbeidsovereenkomst twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten en daarop 
weer verschillende uitbreidingen heeft gesloten. De duur van deze uitbreidingen is beperkt tot 
de duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten. De werknemer stelt zich op het standpunt 
dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten en de uitbreidingen daarvan (addenda genoemd) ieder 
voor zich als een arbeidsovereenkomst moeten worden beschouwd. De kantonrechter oordeelt 
in zijn vonnis van 2 juli 2003, JAR 2003/170, anders. Hij overweegt: "De addenda bij de 
arbeidsovereenkomsten betreffen periodes binnen die arbeidsovereenkomsten en kunnen 
derhalve niet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomsten die de ''hoofdovereenkomst" 
hebben opgevolgd in de zin van art. 7:668a BW. Hier is geen sprake van opvolging maar van 
samenloop van arbeidsovereenkomsten (of, zoals gedaagde het uitdrukt: stapeling van uren), 
zodat een beroep op art. 7:668a BW niet opgaat." Uit de tekst van art. 7:668a BW blijkt 
inderdaad dat het dient te gaan om elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten. Samenlopende 
arbeidsoveerenkomsten vallen dus buiten de werking van art. 668a BW. Dit laat de vraag wat 
rechtens is als de verschillende arbeidsovereenkomsten niet gelijk eindigen, onbeantwoord. 
Als uitgangspunt zal hebben te gelden dat deze arbeidsovereenkomsten niet zijn te 
beschouwen als elkanders opvolgers, hetgeen bij gelijktijdig begonnen 
arbeidsovereenkomsten moeilijk voor te stellen is, zij ieder voor zich van rechtswege eindigen 
op de overeengekomen datum. 
 
De Ragetli-regel 



In het laatste half jaar komen een aantal rechterlijke beslissingen voor met betrekking tot de 
zogenaamde Ragelti-regel. Hierbij staat centraal de vraag of een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd, gesloten tussen de partijen die eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd hebben gesloten, van rechtswege kan eindigen. De Ragetli-regel is niet erg duidelijk 
vervat in art. 667 leden 4 en 5 BW, reden waarom er in de praktijk nog wel eens 
misverstanden over blijken te ontstaan. De thans gecodificeerde Ragetli-regel luidt dat een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die moet worden beschouwd als een voortzetting van 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet van rechtswege kan eindigen, tenzij de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig is opgezegd of door ontbinding is 
geëindigd. Met deze laatste uitzondering heeft de wetgever uitdrukking gegeven aan de 
gedachte dat als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zorgvuldig is afgewikkeld, en 
geen reden meer is die te betrekken in de afwegingen. Indien de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd door de kantonrechter is ontbonden, geldt als uitgangspunt dat die 
arbeidsovereenkomst geheel is afgewikkeld (er zal zelfs over een vergoeding zijn nagedacht), 
en die arbeidsovereenkomst dus verder geen rol meer mag spelen.  
 
 


