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Programma actualiteiten 
arbeidsrecht
I. Nieuwe wetgeving

II. Ontslag op staande voet

III. Arbeidsovereenkomst of zelfstandige 

IV. De billijke vergoeding 

V. Coronaperikelen

VI. De beëindigingsovereenkomst



II. Ontslag op staande voet



Kenmerken ontslag op staande voet
• Onverwijlde opzegging

• Er is een dringende reden

• Werkgever deelt dringende reden onverwijld mee aan werknemer



Kenmerken ontslag op staande 
voet
• Geen toetsing door UWV of kantonrechter

• Geen opzegtermijn

• Geen herplaatsingsplicht

• Geen WW recht voor werknemer



Dringende reden
Alle omstandigheden van het geval meewegen

• Aard en ernst dringende reden

• Aard en duur dienstverband

• Hoe werknemer heeft gefunctioneerd

• Objectief

• dringend (ernstige situatie)

• Subjectief 
• dringend (arbeidsovereenkomst niet langer laten duren)



Onverwijld

Vanaf datum vermoeden van dringende reden 

• Feiten en betrokkenheid persoon voldoende duidelijk?

• Nader onderzoek direct starten

• Vastlegging tijdpad en inhoud nader onderzoek

• Voortvarend handelen noodzakelijk



Mededelingsplicht (1)
• Dringende reden moet werknemer direct duidelijk zijn 

• Onvoldoende is dat werknemer de dringende reden moest begrijpen

Relevant zijn

1. Bewoordingen ontslagbrief

2. Aard functie

3. Aard verwijten

4. Opleidings- en kennisniveau werknemer

5. Tijdverloop

6. Eerdere waarschuwingen

7. Vastgelegde gedragsregels: personeelshandboek en handhaving



Mededelingsplicht (2)
Inhoud ontslagbrief

• Beschrijving feitelijke situatie

• Benoemen wat werknemer wordt verweten

• Benoemen afweging met persoonlijke omstandigheden

• Voorkom strafrechtelijke termen

• ‘Het bovengenoemde incident levert zelfstandig, maar ook in  

• onderlinge samenhang met eerdere gedragingen, een dringende 
reden op voor ontslag’

• Ontslagbrief moet werknemer bereiken



Bagateldelicten
• Relatief kleine overtreding van werknemer 

(diefstal of verduistering blikje cola of zakje pinda’s)

• Schade voor werkgever meestal zeer beperkt

Rechtbank Gelderland 23 juli 2020

• Action-medewerker kreeg op staande voet ontslag ->diefstal 
plastic tasje met verkoopwaarde € 0,03

• Kantonrechter Arnhem -> ongeldig ontslag 

• Action veroordeeld tot betaling circa € 7.000 aan 
werknemer



Werknemer betwist ontslag op staande 
voet

Naar de kantonrechter

1. Ontslag wordt vernietigd 

2. Werknemer berust en vraagt billijke vergoeding

• Termijn voor werknemer: twee maanden

• Werknemer en werkgever kunnen in hoger beroep

• Voorwaardelijk ontbindingsverzoek



Terecht gegeven ontslag op staande 
voet?
Rechtbank Rotterdam, 27 augustus 2021 

Dringende reden

• Zonder afmelding niet op werk verschijnen

• Niet bereikbaar zijn

• Niet reageren op oproepen

-> werknemer geweigerd te voldoen aan redelijke bevelen van 
werkgever 

-> zijn uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen 
grovelijk veronachtzaamd



Terecht gegeven ontslag op staande 
voet?
• Werkgever heeft reden voldoende onderbouwd

• Werknemer op verplichtingen gewezen en gewaarschuwd

• Werknemer had gedrag kunnen wijzigen

• Ziekmeldingen strijdig met instructies werkgever

• Werknemer -> opschortingsrecht arbeidsprestatie

• Persoonlijke omstandigheden: langdurig dienstverband en financiële 
gevolgen

• In dit geval dringende reden ook ernstig verwijtbaar handelen werknemer

• Geen transitievergoeding, geen billijke vergoeding



Ontslag op staande voet?

Gerechtshof Den Bosch, 2 september 2021 

• Automonteur veroorzaakt schade in 1e werkweek 

• Werkgever betwist ontslag op staande voet

• Ontslag met wederzijds goedvinden

• Kantonrechter gaat daarin mee: afwijzing vergoedingen

Hoger beroep

• “Je hoeft niet meer komen te werken” + voorschot op afrekening + 
“werknemer is ontslagen”= OSV

• Gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding van € 1.000



IV. De billijke vergoeding



Billijke vergoeding
(art. 7:681,7:682 lid 4 en 5, 7:683 lid 3 BW)

Ernstige verwijtbaarheid is gegeven

• Opzegging zonder ontslagvergunning UWV of instemming werknemer

• Opzegging in strijd met opzegverbod of discriminatieverbod 

• Werkgever heeft in strijd gehandeld met wederindiensttredingsvoorwaarde

• Hoger beroep na ontbinding arbeidsovereenkomst

Keuze werknemer: vernietiging opzegging 

=> herstel arbeidsovereenkomst of berusting billijke vergoeding



Billijke vergoeding
(art. 7:671b lid 8 sub c en art. 7:671c, lid 2 sub b BW)

Ernstige verwijtbaarheid moet worden vastgesteld

• Hoofdregel: alleen transitievergoeding

• Toekenning mogelijk bij ontbindingsverzoek door werkgever of werknemer 

• Werknemer verzoekt billijke vergoeding bij ontbinding 
arbeidsovereenkomst

• Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever



Billijke vergoeding 
Ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever

Alleen in uitzonderlijke situaties

• Werkgever stuurt hard aan op beëindiging arbeidscontract

• Werkgever normaliseert arbeidsverhouding niet na (gerechtelijke) 
procedures 

• Werkgever betaalt geen loon

• Werkgever schendt ernstig re-integratieverplichtingen voor zieke 
werknemer

• Werknemer is arbeidsongeschikt als gevolg van verwijtbaar onvoldoende 
zorg voor arbeidsomstandigheden

• Treiterij



Billijke vergoeding 
• Ernstig

• Meer dan ‘anders of beter kunnen handelen’

• Een enkele, op zichzelf staande, verwijtbare handeling is niet gauw ernstig 
verwijtbaar handelen  

• Werknemer draagt vaak onvoldoende argumenten aan

• Gedragingen werkgever komen niet vast te staan

• Billijke vergoeding vaak fors lager dan verzochte bedragen

• Begroten billijke vergoeding aan hand van gezichtspunten Hoge Raad



Rechtspraak ‘muizengaatje’
Gerechtshof Den Haag, 4 mei 2021

• Ontbinding kantonrechter -> verstoorde arbeidsverhouding

• Billijke vergoeding € 100.000,--

• Hof -> POP is geen verbetertraject

• Nieuwe baan werknemer -> geen schade

Billijke vergoeding  € 75.000,-- (werknemer moet € 25.000 terug betalen) 

● drie maanden dienstverband ● stress bij werknemer

● hoge advocaatkosten ● afschrikwekkende werking



Rechtspraak ‘muizengaatje’
Rechtbank Zeeland – West Brabant, 18 mei 2021

• Bedrijfsongeval werknemer (mei 2018, explosie in opslagplaats)

• Non-actief stelling en aansprakelijkheidsstelling schade, zonder hoor 
en wederhoor

• Ziekmelding werknemer

• Bedrijfsarts-> werknemer volledig arbeidsongeschikt 

• Werkgever doet beëindigingsvoorstel, werknemer weigert

• Werkgever start ontbindingsprocedure -> ernstig verwijtbaar 
handelen werknemer-> kantonrechter wijst verzoek af

• Advies bedrijfsarts -> mediation, werkgever weigert



Rechtspraak ‘muizengaatje’
Rechtbank Zeeland – West Brabant, 18 mei 2021

• Werkgever wijst vakantieverzoek werknemer af,  werknemer moet op 
afspraken komen, mediation afgewezen

• Na twee ziektejaren ontslagvergunning -> opzegging per 1 december 
2020

• Werknemer start procedure voor billijke vergoeding

• Ernstig verwijtbaar handelen slechts in uitzonderlijk geval

• Hier causaal verband tussen ernstig verwijtbaar handelen en 
opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

• Berekening billijke vergoeding -> € 40.000,--



VI. De beëindigingsovereenkomst



Schriftelijke overeenkomst (art. 7:670b 
BW)
• Vaststellingsovereenkomst -> duidelijke en ondubbelzinnige verklaring 

• ‘De gang op’ met rechterlijke aanwijzingen ->

• Beëindigingsovereenkomst voor ‘losse eindjes’   

• (vakantiegeld, vakantiedagen, bonus, kwijting e.d.)

• Schriftelijk akkoord werknemer ook: emailcorrespondentie of 
correspondentie per sms/Whatsapp

• Bedenktermijn ->ingangsdatum bedenktermijn na ondertekening beide 
partijen
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Schriftelijke overeenkomst (1)
Inhoud

• Reden voor beëindiging -> geen verwijtbaarheid werknemer

• Initiatief bij werkgever

• Fictieve opzegtermijn 

• Einddatum

• Eindafrekening

• Transitievergoeding?

• Vrijstelling van werk?

• Bedenktermijn -> drie weken bij weglaten in overeenkomst

• Finale kwijting
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Schriftelijke overeenkomst (2)
Mogelijke afspraken over

• Outplacementbudget

• Eerdere einddatum bij vinden andere baan

• Vergoeding kosten rechtsbijstand

• Overdracht van werk 

• Inleveren bedrijfseigendommen (auto)

• Communicatie over vertrek

• Positief / neutraal getuigschrift 

• Post contractuele bedingen 

• Studiekostenbeding 



Transitievergoeding
• Transitievergoeding niet verplicht

• Wel reflexwerking transitievergoeding 
bij onderhandelingen

• Geen werkgeversverplichting om 
werknemer te wijzen op eventueel recht 
op transitievergoeding



Ontbinding van de 
vaststellingsovereenkomst
• Extra bescherming werknemer / ongelijkheidscompensatie 

• Druk van werkgever, gevolgen overzien, juridisch advies 
inwinnen

• Binnen veertien dagen na ondertekeningdatum

• Schriftelijke verklaring die gericht is aan werkgever

• Termijn is drie weken als recht tot vernietiging niet in overeenkomst 
is vermeld

• Ontbinding zonder opgaaf van redenen

• Niet twee keer binnen zes maanden



Rechtspraak beëindigingsovereenkomst
Rechtbank Amsterdam, 11 augustus 2021

• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds 
opzegbeding

• Ontslag om financiële redenen, werkgever wil procedure vermijden

• Beëindigingsovereenkomst met einddatum 31 december 2019

• Tussentijds opzegbeding in beëindigingsovereenkomst

• UWV: werknemer pas WW per juni 2020 (einddatum contract)

• Geen tussentijds opzegbeding bij sluiten arbeidsovereenkomst



Rechtspraak beëindigingsovereenkomst

• Werknemer in beroep bij rechtbank -> contractsvrijheid, contract kan  
tijdens looptijd gewijzigd worden

• Voor tussentijds opzegbeding geldt schriftelijkheidseis -> beding in 
vaststellingsovereenkomst voldoet

• Tussen opnemen beding en einddatum arbeidsovereenkomst geen 
‘zekere tijd’ noodzakelijk volgens wettekst

• Bij intrede werkloosheid was er tussen pp. overeenkomst mét 
tussentijds opzegbeding

• Uitsluitingsgrond mist toepassing –> wel recht op WW



Dank voor uw aandacht!


