
       
Het ontslag op staande voet 

Inleiding 
Ontslag op staande voet is een bijzondere vorm van opzegging, namelijk één waarbij –mits geldig 
verleend–  geen ontslagvergunning vereist is en er ook geen opzegtermijn geldt. Ook gelden hier de 
(bijzondere) opzegverboden niet, zoals die tijdens ziekte.    

Een belangrijke voorwaarde voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet is allereerst dat sprake is 
van een zogeheten dringende reden. In de wet worden enkele dringende redenen genoemd, zoals 
diefstal en verduistering. Dit is echter geen volledige opsomming en bovendien hangt veel af van de 
interpretatie van de specifieke situatie. Daarom bestaat over dit onderwerp veel rechtspraak.  

Of een medewerker terecht op staande voet is ontslagen, wordt in principe achteraf beoordeeld door 
de rechter als het tot een rechtszaak komt. In het algemeen kan gezegd worden dat een ontslag op 
staande voet voor de werkgever risicovol is vanwege de gerechtelijke procedures die hierna kunnen 
volgen, de daarmee gepaard gaande kosten en –als u verliest– de kosten van het doorbetalen van 
loon. In de praktijk houdt een ontslag op staande voet na toetsing door de rechter vaker niet dan wel 
stand. Een goede afweging is daarom belangrijk, ook al is er nog zo weinig tijd. Mocht een ontslag op 
staande voet niet tot de reële mogelijkheden behoren, dan zijn er namelijk ook nog wel andere opties.  

Aandachtspunten  
Enkele aspecten waarmee u rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een rij. Houdt u er 
rekening mee dat dit geen volledige opsomming is. Denkt u met name aan het volgende:  

• Een ontslag op staande voet dient ‘onverwijld’ te worden verleend, dat wil zeggen direct 
nadat de grond daartoe is gerezen. Mits met de nodige voortvarendheid wordt gehandeld,
er echter ruimte voor het instellen van een onderzoek naar het voorval.
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• De reden voor het ontslag dient gelijktijdig met het ontslag te worden meegedeeld.
• Let u op de formulering van de reden(en), aangezien dat is wat u moet aantonen.

Bijvoorbeeld: als u stelt dat de medewerker ‘diefstal’ heeft gepleegd, dan moet u alle 
(strafrechtelijke) elementen van diefstal aan kunnen tonen. Soms kan het dus handiger zijn 
om het wat meer algemeen, maar wel duidelijk te houden. 

• U kunt na een ontslag op staande voet overwegen om een ontbindingsverzoek (ook wegens
dringende redenen) in te dienen bij de rechter, waarbij de rechter wordt gevraagd de 
arbeidsovereenkomst te ontbinden voor zover deze niet door het ontslag op staande voet 
zou zijn geëindigd. Als de medewerker een kort geding start waarbij hij/zij doorbetaling van 
loon vordert, dan is een dergelijk ontbindingsverzoek zeker aan te raden. 

• Mits juridisch goed overwogen, kan na een ontslag op staande voet ook een regeling worden
getroffen waarbij de arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden. 

• Soms is het beter om een de medewerker op non actief te stellen om vervolgens in plaats 
van het ontslag te verlenen een ontbindingsverzoek in te dienen bij de rechte

• Denk aan de ‘switch’, waarbij de ontslagmedewerker zich eerst erop beroept dat het ontslag
op staande voet ongeldig is, om daarin vervolgens (de switch) te berusten en aanspraak te 
maken op schadevergoeding. Dit is toegestaan.    

Meer weten? 
Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit onderwerp of wilt u een concrete situatie laten toetsen? 
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 
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