
   
Disciplinaire maatregelen 
 
Inleiding 
Als een werknemer zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt of zich zelfs misdraagt, dan kan 
de werkgever onder omstandigheden een disciplinaire maatregel treffen. Hier moeten echter wel 
goede gronden voor bestaan.  
 
Voordat de werkgever een maatregel treft, zal hij zorgvuldig dienen na te gaan wat er is gebeurd.  
Er zal kortom een gedegen feitenonderzoek moeten plaatsvinden, waarbij in ieder geval (ook) de 
werknemer dient te worden gehoord voordat een besluit wordt genomen. Indien in het bedrijf bepaalde 
procedures of protocollen gelden, dan dienen die te worden gevolgd. Verder is het zeer aan te 
bevelen dat het ‘onderzoek’ voortvarend en op transparante wijze plaatsvindt, zodat steeds duidelijk 
gemaakt kan worden dat de werkgever adequaat heeft gereageerd en hoe hij zich heeft opgesteld.  
Als het treffen van een maatregel de aangewezen weg is, dan is het belangrijk dat de zwaarte van de 
maatregel in verhouding staat tot de ernst van het ongewenste gedrag of van de overtreding. Soms 
kan het nodig zijn om voorafgaande aan een disciplinaire maatregel een voorlopige ordemaatregel te 
treffen, zoals een schorsing voor de duur van een onderzoek naar fraude of ander ongewenst gedrag 
zoals ongewenste intimiteiten.     
 
Voorbeelden van disciplinaire maatregelen zijn: waarschuwing of berisping, schorsing (met of zonder 
inhouding van loon), boete, geen periodieke verhoging geven, wijziging van werkzaamheden, 
overplaatsing (met of zonder loonsverlaging), ontslag.  
 
Aandachtspunten 
Enkele aspecten waarmee u in ieder geval rekening dient te houden, zetten wij hierbij alvast op een 
rij. Houdt u er rekening mee dat dit geen volledige opsomming is. 
 
Denkt u onder andere aan het volgende: 
 

 Het is aan te bevelen om bij disciplinaire maatregelen in een zo vroeg mogelijk stadium 
juridisch advies in te winnen. 

 Sommige disciplinaire maatregelen, zoals een boete, moeten schriftelijk zijn overeengekomen 
tussen de werkgever en de werknemer. Andere, zoals een waarschuwing, kan de werkgever 
nemen zonder dat de mogelijkheid daarvoor schriftelijk is vastgelegd.  

 In sommige CAO’s worden mogelijke disciplinaire maatregelen beschreven. Soms zijn ook 
specifieke klachtenprocedures opgenomen. Het is belangrijk om dit na te gaan.     

 Procedures voor disciplinaire maatregelen kunnen handig zijn, maar zijn dat niet altijd omdat 
dan de weg die moet worden bewandeld al is voorgeschreven.  

 Voor een (schriftelijke) boeteregeling gelden specifieke wettelijke eisen. Als hieraan niet is 
voldaan, dan kan de boeteregeling nietig (= ongeldig) zijn.   

 In beginsel geldt dat een werknemer bij schorsing zijn recht op loonbetaling behoudt, ook al 
heeft de werkgever gegronde redenen om de werknemer te schorsen. Het risico van 
schorsing komt namelijk veelal voor rekening van de werkgever. Uitzonderingen zijn mogelijk.  

 Voor de werkgever is het aan te raden om, op grond van zijn instructiebevoegdheid, 
gedragsregels op te nemen in een bedrijfsreglement of diverse protocollen, welke deel 
uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Denk onder andere aan een protocol over e-mail en 
internetgebruik, gebruik van de bedrijfswagen of over alcohol en drugs. Deze regels dienen 
vervolgens bij voorkeur ook regelmatig onder de aandacht gebracht te worden van de 
werknemers, bijvoorbeeld via het werkoverleg. Op deze manier kunnen discussies en 
onduidelijkheid over de voor de werknemers geldende regels worden voorkomen. 

 
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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