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 De Hoge Raad schept duidelijkheid: voorwaardelijke 
ontbinding na ontslag op staande voet blijft mogelijk

 Bb 2017/25      

 In antwoord op prejudiciële vragen van de kantonrechter En-
schede heeft de Hoge Raad eind vorig jaar duidelijkheid ver-
schaft over de vraag of een voorwaardelijke ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet onder de 
WWZ nog mogelijk is. De Hoge Raad laat in deze uitgebreide 
prejudiciële beslissing geen misverstand bestaan over het ant-
woord op de voorgelegde vragen.    

  1.  Inleiding   

 Vóór de inwerkingtreding van de WWZ was het gebruikelijk 
dat een werkgever na een gegeven ontslag op staande voet 
de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst voor-
waardelijk te ontbinden voor het geval op een later moment 
zou komen vast te staan dat het ontslag op staande voet 
geen stand zou houden en de arbeidsovereenkomst daar-
door derhalve niet zou zijn geëindigd. 
 Tot voor kort was het onduidelijk of de WWZ een verge-
lijkbare ruimte biedt aan werkgevers om na een gegeven 
ontslag op staande voet met succes een voorwaardelijk ont-
bindingsverzoek in te dienen. De parlementaire geschiede-
nis gaf daarover geen uitsluitsel en in de literatuur bestond 
op dit punt geen eensgezindheid. Ook de rechtspraak bleef 
over deze mogelijkheid twijfelen. Zo heeft Hof Arnhem-
Leeuwarden in een arrest van november 2016 nog betwij-
feld of er in het systeem van de WWZ ‘ waarmee vereenvou-
diging van het ontslagrecht is beoogd en enerzijds is ingezet 
op snelle beslissingen en de mogelijkheid alle met de arbeids-
overeenkomst samenhangende geschillen geconcentreerd te 
laten beslechten en anderzijds ruimer baan is gemaakt voor 
hoger beroep ruimte moet zijn voor voorwaardelijke ontbin-
ding ’ (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2016, 
 ECLI:NL:GHARL:2016:9176 ). 
 Na sinds de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 
een kleine anderhalf jaar in onzekerheid te hebben ver-
keerd over de mogelijkheid van een voorwaardelijk ont-
bindingsverzoek, heeft de Hoge Raad de praktijk met een 
heldere beantwoording van prejudiciële vragen van de 
benodigde duidelijkheid voorzien (HR 23 december 2016, 
 ECLI:NL:HR:2016:2998 ). De Hoge Raad motiveert de pre-
judiciële beslissing uitvoerig en gaat onder meer in op de 
ontvankelijkheid, de gevoegde en gelijktijdige behandeling, 
de mogelijkheid dat procedures bij verschillende rechters 
aanhangig zijn en de toepasselijkheid van het bewijsrecht. 
 In deze bijdrage wordt allereerst kort ingegaan op de feiten 
die aan de kantonrechter Enschede werden voorgelegd en 
de prejudiciële vragen die de kantonrechter naar aanleiding 
daarvan aan de Hoge Raad heeft gesteld. Vervolgens wordt 
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de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad besproken. Aan 
het slot wordt ingegaan op de betekenis voor de praktijk.     

  2.  Prejudiciële vragen   

 In de kwestie die voorlag bij de kantonrechter Enschede 
ging het om een werknemer die sinds september 2007 bij 
de werkgever in dienst was als verpleegkundige en altijd 
naar behoren heeft gefunctioneerd. Na klachten over onge-
wenst gedrag jegens cliënten en onderzoek daarnaar door 
de werkgever, heeft de werkgever de werknemer op staande 
voet ontslagen. De werknemer heeft de kantonrechter ver-
zocht het ontslag op staande voet te vernietigen, waarna 
de werkgever primair een verzoek heeft gedaan tot voor-
waardelijke ontbinding, en subsidiair tot onvoorwaardelijke 
ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter 
heeft in een tussenbeschikking prejudiciële vragen aan de 
Hoge Raad gesteld over hoe onder de WWZ moet worden 
omgegaan met een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst en elke verdere beslissing aan-
gehouden. 
 De prejudiciële vragen die de kantonrechter aan de Hoge 
Raad heeft zijn technisch geformuleerd, maar komen in de 
kern op het volgende neer:     
  –  Kan een werkgever onder de WWZ in een verzoek tot 

voorwaardelijke ontbinding worden ontvangen?     
  –  Moeten een verzoek tot vernietiging van een ontslag op 

staande voet en een verzoek tot voorwaardelijke ont-
binding gevoegd worden behandeld, of zijn er situaties 
denkbaar waarin deze apart van elkaar kunnen worden 
behandeld?     

  –  Is het wettelijke bewijsrecht van toepassing op een pro-
cedure tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeids-
overeenkomst?       

  3.  Bespreking door de Hoge Raad   

 Na een heldere en uitvoerige motivering, komt de Hoge 
Raad aan het slot van de prejudiciële beslissing tot een hel-
der en bondig antwoord op de hem voorgelegde vragen. De 
Hoge Raad gaat in op een aantal thema’s, die hieronder wor-
den onderverdeeld in ontvankelijkheid, gevoegde behande-
ling en toepasselijkheid bewijsrecht.    

  3.1  Ontvankelijkheid   
 Met betrekking tot de vraag of een werkgever onder de 
WWZ kan worden ontvangen in een verzoek tot voorwaar-
delijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst, heeft de 
Hoge Raad in de eerste plaats stilgestaan bij de historie 
van de voorwaardelijke ontbindingsprocedure. De Hoge 
Raad wijst daarbij op zijn beschikking van 21 oktober 1983 
( ECLI:NL:HR:1983:AG4670  (Nijman)), waarin kort gezegd is 
overwogen dat een werkgever na een ontslag op staande 
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voet een gerechtvaardigd belang heeft bij een voorwaarde-
lijk verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor 
het geval blijkt dat deze niet door het ontslag op staande 
voet is geëindigd. De achterliggende motivering daarbij was 
dat het geruime tijd kon duren voordat zekerheid bestond 
over de geldigheid van het ontslag op staande voet. Juist in 
een dergelijke situatie is behoefte aan de zekerheid van een 
ontbindingsprocedure die gericht is op een spoedige beslis-
sing waartegen hoger beroep en cassatie niet openstaan. De 
Hoge Raad overweegt in de prejudiciële beslissing dat die 
motivering onder de WWZ niet langer van toepassing is, 
omdat met de inwerkingtreding van de WWZ hoger beroep 
en cassatie tegen een ontbindingsbeschikking openstaan. 
De ontbindingsprocedure biedt derhalve onder de WWZ 
niet langer de spoedige zekerheid over de datum waarop de 
arbeidsovereenkomst uiterlijk is geëindigd. 
 Bij de beoordeling van de vraag of de voorwaardelijke ont-
binding onder de WWZ nog mogelijk is, stelt de Hoge Raad 
vast dat de wet dit in ieder geval niet uitsluit en dat ook de 
parlementaire geschiedenis geen aanwijzingen biedt voor 
het standpunt dat een voorwaardelijke ontbinding onder de 
WWZ niet mogelijk zou zijn. Ook staat de WWZ er volgens 
de Hoge Raad niet aan in de weg dat aan een ontbindings-
verzoek een voorwaarde wordt verbonden. 
 Gelet hierop heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een voor-
waardelijk ontbindingsverzoek na een ontslag op staande voet 
ook onder de WWZ tot de mogelijkheden behoort. Een werkge-
ver kan volgens de Hoge Raad alleen niet-ontvankelijk wor-
den verklaard in een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding 
van arbeidsovereenkomst, indien de rechter op processuele 
gronden niet toekomt aan de behandeling van de zaak (Hoge 
Raad 9 juli 2010,  ECLI:NL:HR:2010:BM2337  ( Eurofactor/X ). 
Van dergelijke processuele gronden is bijvoorbeeld sprake als 
termijnen zijn vestreken.     

  3.2  Zoveel mogelijk gevoegde behandeling   
 De Hoge Raad is uitvoerig ingegaan op de prejudiciële vra-
gen die gericht waren op het thema of een verzoek tot ver-
nietiging van een ontslag op staande voet en een verzoek 
tot voorwaardelijke ontbinding gevoegd behandeld moeten 
worden. Daarbij heeft de Hoge Raad vooropgesteld dat de 
WWZ als belangrijke doelstellingen had een vereenvoudi-
ging van het ontslagrecht en een bevordering van de rechts-
gelijkheid en rechtszekerheid. Volgens de Hoge Raad brengt 
dit met zich dat het uitgangspunt dient te zijn dat geschil-
punten over een ontslag op staande voet en een ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst die geheel of in overwegende 
mate betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex, maar 
onderwerp zijn van verschillende zaken die gelijktijdig aan-
hangig zijn, verknocht zijn in de zin van  artikel 285  Rv. Dat 
maakt dat het wenselijk is dat een verzoek tot vernietiging 
van de opzegging en een verzoek tot voorwaardelijke ont-
binding van de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk gelijk-
tijdig door dezelfde rechter worden behandeld. 
 De Hoge Raad heeft het uitgangspunt van gelijktijdige be-
handeling door dezelfde rechter nader uitgewerkt aan de 
hand van vijf gevallen waarin zich de situatie kan voordoen 
dat de behandeling van een verzoek tot vernietiging van een 

ontslag op staande voet en een verzoek tot voorwaardelijke 
ontbinding door verschillende rechters wordt behandeld. 
 In de eerste plaats kan een dergelijke situatie zich voordoen 
indien de werkgever reeds een voorwaardelijk verzoek van 
de arbeidsovereenkomst heeft ingediend voordat de werk-
nemer de vernietiging van het ontslag op staande voet heeft 
verzocht. De werknemer heeft op grond van artikel 7:686 
lid 4 in verbinding met  artikel 7:681 lid 1 BW  twee maan-
den de tijd om een verzoek tot vernietiging van het ontslag 
op staande voet in te dienen. Wanneer de werkgever een 
voorwaardelijk ontbindingsverzoek heeft ingediend, dient 
het verzoek op grond van  artikel 7:686a lid 5 BW  uiterlijk 
in de vierde week na indiening te worden behandeld. In een 
dergelijke situatie brengen de beginselen van een goede 
procesorde volgens de Hoge Raad echter mee dat de kan-
tonrechter de behandeling van het verzoek tot voorwaar-
delijke ontbinding aanhoudt totdat de termijn van twee 
maanden die de werknemer heeft om vernietiging van het 
ontslag op staande voet in te roepen is verstreken. Indien 
de werknemer de termijn om vernietiging van het ontslag 
op staande voet in te roepen ongebruikt laat verstrijken of 
als een daartoe strekkend verzoek door de kantonrechter 
wordt afgewezen, kan de verdere behandeling van het ver-
zoek tot ontbinding achterwege blijven. De werkgever heeft 
in beide gevallen immers spoedig zekerheid gekregen over 
de beëindiging van het dienstverband. 
 De tweede situatie die de Hoge Raad bespreekt, is de si-
tuatie dat de werknemer een verzoek heeft ingediend tot 
vernietiging van het ontslag op staande voet en de werk-
gever, op dezelfde of een latere datum, een voorwaardelijk 
ontbindingsverzoek heeft ingediend. In een dergelijke situ-
atie dient de kantonrechter beide zaken gelijktijdig te be-
handelen binnen vier weken nadat de werkgever het voor-
waardelijke ontbindingsverzoek heeft ingediend. Indien de 
kantonrechter het verzoek tot vernietiging van het ontslag 
op staande voet afwijst, kan de behandeling van het verzoek 
tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst achterwege 
blijven. Wanneer de kantonrechter het verzoek tot vernie-
tiging van het ontslag op staande voet echter toewijst, met 
als gevolg dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht na 
het ontslag op staande voet te hebben bestaan, dan komt 
de kantonrechter niet toe aan voorwaardelijke ontbinding, 
maar kan de kantonrechter het ontbindingsverzoek alleen 
nog onvoorwaardelijk toewijzen. Het is dan ook aan te ra-
den in een dergelijke situatie zowel voorwaardelijke als on-
voorwaardelijke ontbinding te verzoeken. 
 Als derde situatie onderscheidt de Hoge Raad het geval 
waarin de rechter in één van beide procedures bewijsleve-
ring noodzakelijk acht of de behandeling van een geschil om 
een andere reden wordt vertraagd, terwijl deze vertraging 
zich in de andere procedure niet voordoet. In een dergelij-
ke situatie kan volgens de Hoge Raad een parallel worden 
getrokken met de eisen die gelden voor splitsing van een 
procedure. Op grond van  artikel 7:686a lid 10 BW  heeft de 
rechter de bevoegdheid een zaak te splitsen indien bepaalde 
vorderingen zich naar het oordeel van de rechter niet lenen 
voor gezamenlijk behandeling. Uit de memorie van toelich-
ting kan daarvan sprake zijn als een gezamenlijke behan-
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deling van een ontbindingsverzoek en daarmee verband 
houdende vorderingen naar het oordeel van de rechter een 
onevenredige vertraging van de ontbindingsprocedure zou 
opleveren. De Hoge Raad overweegt dat een redelijke wets-
uitleg meebrengt dat de maatstaf van een onevenredige 
vertraging ook wordt gehanteerd in het geval de rechter 
de ontbindingsprocedure kan afdoen, maar hij de beoor-
deling van het verzoek om vernietiging van het ontslag op 
staande voet een tussenuitspraak doet, bijvoorbeeld ter 
inleiding van nadere bewijslevering. De Hoge Raad merkt 
daarbij uitdrukkelijk op dat het aan de feitenrechter is om 
de wenselijkheid van een spoedige beslissing in de ontbin-
dingsprocedure af te wegen tegen de wenselijkheid van een 
samenhangende behandeling en beslissing. 
 De Hoge Raad duidt als vierde mogelijkheid waarin de pro-
cedures uiteen kunnen lopen de situatie aan waarin verzoe-
ken van de werknemer en de werkgever tegelijk aanhangig 
zijn bij verschillende kantonrechters of bij verschillende 
gerechtshoven. In dat geval dient volgens de Hoge Raad de 
instantie bij wie het laatste verzoek is ingediend onder toe-
passing van  artikel 285 lid 1  Rv de zaak te verwijzen naar 
de kantonrechter waar het eerdere verzoek aanhangig is ge-
maakt, zodat beide verzoeken door dezelfde rechter kunnen 
worden behandeld. 
 De Hoge Raad sluit af met een bespreking van de situatie 
waarin aan het verzoek tot ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst (ook) andere redenen ten grondslag zijn gelegd 
dan aan het op staande voet gegeven ontslag. De Hoge 
Raad overweegt dat beide verzoeken ook in dat geval nauw 
verbonden zijn, omdat de gevolgen van een eventuele ver-
nietiging van het ontslag op staande voet worden beperkt 
door een ontbinding van de arbeidsovereenkomst, ongeacht 
of deze ontbinding op dezelfde, dan wel (ten dele) andere 
gronden plaatsvinden. De beginselen van goede procesorde 
brengen volgens de Hoge Raad met zich dat ook in dat geval 
het uitgangspunt van gelijktijdige behandeling en beslissing 
door dezelfde rechter heeft te gelden. 
 Ook meer in het algemeen overweegt de Hoge Raad in zijn 
prejudiciële beslissing dat bij de beoordeling van de ont-
vankelijkheid en toewijsbaarheid van een voorwaardelijk 
ontbindingsverzoek geen onderscheid gemaakt dient te 
worden tussen gevallen waarin aan het ontbindingsver-
zoek dezelfde, dan wel andere feiten en omstandigheden 
ten grondslag worden gelegd. Het is volgens de Hoge Raad 
derhalve zeer wel mogelijk dat een dringende reden voor 
ontslag op staande voet niet aanwezig wordt geacht, terwijl 
wel sprake kan zijn van een redelijke grond voor ontbinding.     

  3.3  Toepasselijkheid bewijsrecht   
 De Hoge Raad stelt in deze prejudiciële beslissing onder ver-
wijzing naar  artikel 284 lid 1  Rv dat als uitgangspunt heeft 
te gelden dat het bewijsrecht van toepassing is in (voor-
waardelijke) ontbindingsprocedures. Voorheen werd het 
bewijsrecht in ontbindingsprocedures veelal niet toegepast, 
omdat de aard van de ontbindingsprocedure, het geven van 
een spoedige beslissing over het einde van de arbeidsover-
eenkomst, zich daartegen verzette. Omdat naar huidig recht 
rechtsmiddelen openstaan tegen een beslissing op een ont-

bindingsverzoek, kan niet langer worden gezegd dat de aard 
van de ontbindingsprocedure zich verzet tegen de toepas-
selijkheid van het bewijsrecht. 
 De Hoge Raad wijst er echter op dat een rechter de wettelij-
ke bewijsregels wel buiten toepassing mag laten, indien hij 
na afweging van de belangen van beide partijen, aanleiding 
ziet om in de ontbindingsprocedure eerder te oordelen dan 
in de gelijktijdig aanhangige ontslagprocedure. De rechter 
dient in dat geval te motiveren dat en waarom de bewijsre-
gels buiten toepassing worden gelaten.      

  4.  Prejudiciële beslissing   

 Na een uitvoerige behandeling en motivering door de Hoge 
Raad, beantwoordt de Hoge Raad de prejudiciële vragen die 
de kantonrechter Enschede heeft gesteld helder en bondig. 
Kort gezegd houdt de prejudiciële beslissing van de Hoge 
Raad in dat het ook onder de WWZ mogelijk is een voor-
waardelijk ontbindingsverzoek in te dienen na een ontslag 
op staande voet, tenzij processuele gronden daaraan in de 
weg staan. De Hoge Raad formuleert als uitgangspunt dat 
een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande 
voet en het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereen-
komst zoveel mogelijk gelijktijdig door dezelfde rechter 
moeten worden behandeld. Daarbij is niet relevant of aan 
het verzoek tot ontbinding dezelfde of andere feiten en om-
standigheden ten grondslag zijn gelegd als aan het ontslag 
op staande voet. Indien op het verzoek van de werkgever 
tot voorwaardelijke ontbinding op zichzelf kan worden be-
slist, maar op het verzoek tot vernietiging van het ontslag 
op staande voet nog niet, mag de rechter het ontbindings-
verzoek afzonderlijk behandelen indien aanhouding een 
onaanvaardbare vertraging van die procedure zou opleve-
ren. Wanneer een verzoek tot vernietiging van het ontslag 
op staande voet wordt afgewezen, heeft de werkgever in 
beginsel geen belang meer bij het voorwaardelijke ontbin-
dingsverzoek. Als het ontbindingsverzoek is gedaan onder 
de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst in hoger beroep 
wordt hersteld, dient het te worden afgewezen, omdat het 
niet wenselijk is dat de uitspraak van de kantonrechter een 
eventuele beslissing tot herstel van de arbeidsovereenkomst 
door het gerechtshof doorkruist. Tot slot kan uit de prejudi-
ciële beslissing worden opgemaakt dat het bewijsrecht in 
beginsel van toepassing is op ontbindingsprocedures.     

  5.  Commentaar   

 Duidelijk is dat onder de WWZ het aantal situaties waarin 
een voorwaardelijk ontbindingsverzoek kan worden toege-
wezen beperkt is. Voor toewijzing van een dergelijk verzoek 
is immers uitsluitend ruimte indien in dezelfde instantie 
is geoordeeld dat het ontslag op staande voet geen stand 
houdt. In alle andere gevallen wordt het voorwaardelijk ont-
bindingsverzoek afgewezen of niet behandeld. 
 Niettemin blijft in een dergelijke situatie voor de werkgever 
wel het risico bestaan dat de werknemer in hoger beroep 
gaat en dat het gerechtshof uiteindelijk tot het oordeel komt 
dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden. Dit 
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kan resulteren in een hoge loonvordering of, en dat zal vaker 
het geval zijn, een billijke vergoeding die aan de werknemer 
moet worden uitgekeerd. Waar de werkgever in het verle-
den het risico op een eventuele loonvordering kon beperken 
voor het geval de werknemer in hoger beroep in het gelijk 
werd gesteld, is dat onder het huidige recht niet langer mo-
gelijk. 
 Dit zou ertoe kunnen leiden dat werknemers van wie het 
verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet 
door de kantonrechter is afgewezen, eerder geneigd zijn 
hoger beroep in te stellen, in de hoop dat de werkgever als-
nog bereid is een minnelijke regeling te treffen teneinde het 
procesrisico af te kopen. Naar mijn inschatting is dit een 
theoretisch en voor werkgevers bovendien aanvaardbaar ri-
sico. Gelet op bestaande jurisprudentie zijn kantonrechters 
kritisch ten opzichte van werkgevers als het gaat om een 
ontslag op staande voet. Het risico dat een kantonrechter 
gemotiveerd tot het oordeel komt dat een ontslag op staan-
de voet rechtsgeldig door de werkgever is gegeven, en een 
gerechtshof vervolgens oordeelt dat het ontslag op staande 
voet onterecht is gegeven, is beperkt. 
 Genoemde risico’s zijn gelet op het huidige systeem inhe-
rent aan het geven van een ontslag op staande voet. Uitslui-
tend door af te zien van een ontslag op staande voet, maar 
direct over te gaan tot indiening van een ontbindingsver-
zoek, kunnen deze risico’s worden uitgesloten. Indien spra-
ke is van gronden die naar de mening van de werkgever een 
ontslag op staande voet kunnen rechtvaardigen, kan een 
werkgever overwegen de werknemer te schorsen zonder 
behoud van loon. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ 
biedt  artikel 7:628  BW daarvoor ruimte. Door een werkne-
mer te schorsen zonder behoud van loon, wordt een situatie 
gecreëerd die de facto gelijk is aan een ontslag op staande 
voet. De werknemer wordt immers van de ene op de andere 
dag niet meer toegelaten tot het werk en heeft van de ene 
op de andere dag geen inkomsten meer. Daarmee kan een 
werkgever in dezelfde onderhandelingspositie komen als 
waarin hij na een ontslag op staande voet verkeert. 
 Na een schorsing zonder behoud van loon is de arbeidsover-
eenkomst een lege huls geworden die kan worden beëin-
digd door een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kan-
tonrechter. Indien de werknemer zich daadwerkelijk heeft 
schuldig gemaakt aan gedragingen die een ontslag op staan-
de voet kunnen rechtvaardigen, ligt het voor de hand dat 
de kantonrechter oordeelt dat de werknemer een ernstig 
verwijt kan worden gemaakt van de redenen voor het ont-
slag en kan de werknemer derhalve geen aanspraak maken 
op de transitievergoeding. Indien de kantonrechter tot het 
oordeel komt dat de werknemer geen ernstig verwijt kan 
worden gemaakt, zal hij aanspraak kunnen maken op de 
transitievergoeding. De waarde daarvan is echter beperkt, 
afgezet tegen de waarde van een loonvordering of billijke 
vergoeding, vermeerderd met transitievergoeding en on-
regelmatige opzeggingsvergoeding waarop de werknemer 
aanspraak kan maken indien komt vast te staan dat het ont-
slag op staande voet geen stand houdt.     

  6.  Conclusie   

 Met de uitgebreide beantwoording van de prejudiciële 
vragen heeft de Hoge Raad een einde gemaakt aan de on-
duidelijkheid die bestond over de mogelijkheden van voor-
waardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder 
de WWZ. De Hoge Raad heeft heldere handvatten voor de 
praktijk gegeven ten aanzien van de voorwaardelijke ont-
binding. Ook onder de WWZ blijft het vaak raadzaam om 
na een ontslag op staande voet ook voorwaardelijke ontbin-
ding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Gelet op de 
processuele risico’s, niet alleen in eerste aanleg, maar zeker 
ook in hoger beroep, kan het lonen om te zoeken naar alter-
natieven voor een ontslag op staande voet, zoal de schor-
sing zonder behoud van loon. Naar mijn mening dienen de 
risico’s echter niet te worden overdreven. De kans dat een 
zorgvuldig gegeven ontslag op staande voet dat in eerste 
aanleg in stand is gebleven in hoger beroep onderuit gaat, 
is beperkt en lijkt in veel gevallen een voor een werkgever 
aanvaardbaar risico.                
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