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Advertentie

Door
Annemarijke
Bach Kolling 

Ik heb het
nooit uitge-
zocht, maar

ik vermoed dat
over het arbeids-
rechtelijke
onderwerp het
‘ontslag op
staande voet’ het
vaakst rechtsza-
ken worden
gevoerd. Dat
komt
waarschijnlijk
omdat dit
middel, het
zwaarste middel dat een werk-
gever ter beschikking staat - een
werknemer wordt immers per
direct, al dan niet met zijn doos-
je persoonlijke spullen, op
straat gezet - aan strenge eisen
moet voldoen. Er moet sprake
zijn van een ‘dringende reden’
die ‘onverwijld’ wordt medege-
deeld, zodat de werknemer
precies weet wat hem wordt
verweten en zich daar ook tegen
kan verweren. Vaak genoeg
blijft het ontslag op staande voet
niet in stand omdat niet aan één
van de formaliteiten is voldaan.
Dat het lastige materie betreft
en zelfs rechters wel eens de
plank mis slaan blijkt uit een
recent arrest van de Hoge Raad
in een Arubaanse zaak. 

In een Arubaans hotel werd
een werknemer ontslagen na
een handgemeen met een vrou-
welijke collega. In de ontslag-
brief stond als ‘dringende re-
den’ vermeld, dat de werkne-
mer zijn collega had geduwd en
had geschopt terwijl ze op de
vloer lag en hij pas stopte met
schoppen toen hij werd tegen-
gehouden door een andere
collega. Dit alles gebeurde in de
‘backstation’ van een restaurant,
deels in het zicht van gasten. 

Uiteindelijk konden niet alle
feiten die in de ontslagbrief
stonden vermeld, daadwerkelijk
worden bewezen. Het stond
vast dat er een handgemeen had
plaatsgevonden tussen de werk-
nemer en zijn vrouwelijke colle-
ga, met wie hij een relatie had
en ook een kind had, dat deze
collega daarbij een bloedneus
had opgelopen, dat zij is komen
te vallen en dat de werknemer
op het punt stond te schoppen
maar daarvan door een andere
collega is weerhouden. Volgens
het Hof was dit ernstig genoeg
om de werknemer op staande
voet te ontslaan. Ter achter-
grondinformatie: in de recht-
spraak wordt aanvaard dat Aru-
baanse hotels extra eisen stellen
aan behoorlijk optreden van
hun personeel, overigens ook
als er geen gasten in de buurt
zijn. Zij mogen van de rechter
dan ook zware sancties stellen
op onbehoorlijk gedrag, omdat
het toerisme nu eenmaal cruci-

aal is voor de
economie van
Aruba en het
van algemeen
belang is dat
de goede
naam van
Aruba (‘one
happy island’)
bij de - vaak
Amerikaanse
toerist - geen
smet oploopt. 

Wat gebeur-
de er bij de
Hoge Raad?
De Hoge Raad
oordeelde dat
niet aan één

van de formaliteiten was vol-
daan. Als namelijk slechts een
gedeelte van het feitencomplex
waarop het ontslag is gebaseerd,
is vast komen te staan, is het
ontslag op staande voet alleen
geldig als het voor de werkne-
mer duidelijk is dat alleen dat
deel op zichzelf al voldoende
reden was voor het ontslag op
staande voet. Anders gezegd, als
een werknemer ontslagen
wordt op grond van twee inci-
denten van diefstal en uiteinde-
lijk kan de werkgever maar één
van die twee incidenten daad-
werkelijk bewijzen dan gaat het
hele ontslag op staande voet
onderuit, tenzij voor de werkne-
mer duidelijk was dat alleen dat
ene incident al een dringende
reden was voor het ontslag. 

Het Hof had in dit geval
echter geen verband gelegd met
de ontslaggrond in de ontslag-
brief en had geen aandacht
besteed aan het feit dat slechts
een gedeelte van de feiten uit de
ontslagbrief waren bewezen
(wel: handgemeen, agressie,
niet: schoppen terwijl de collega
op de grond lag). Om die reden,
in feite op basis van een forma-
liteit, namelijk een motiverings-
gebrek, wordt het arrest door de
Hoge Raad vernietigd. Het Hof
moet nu alsnog expliciet over-
wegen of het voor de werkne-
mer duidelijk was dat de wel
bewezen feiten op zichzelf al
een reden vormden voor het
ontslag op staande voet.

Ingewikkeld gedoe? Op zoek
naar de les die u hieruit kunt
leren? De les is: denkt u van
tevoren goed (maar niet te
lang...) na over een zorgvuldige
formulering in de ontslag-op-
staande-voet-ontslagbrief, waar-
uit blijkt dat het voor de werkne-
mer duidelijk is dat ook een
deel van de verwijten op zich-
zelf al reden vormt voor het
ontslag op staande voet, of nog
beter: laat een ander, iemand
die van dit soort geneuzel houdt
(lees: een jurist), de ontslagbrief
voor u formuleren. 

Ontslag op staande voet
A C T U A L I T E I T E N  A R B E I D S R E C H T

Mr. Annemarijke Bach Kolling is
advocaat/partner bij Spigt Dutch
Caribbean advocaten.

Annemarijke Bach Kolling 

MAN: Optimaliseer
ambtelijk apparaat
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheid moet veel meer aandacht geven aan de optimalisatie van het
ambtelijk apparaat, dat is de mening van MAN-fractieleider Hensley Koeiman. Hij wil
dat er zo snel mogelijk een diepgaand professioneel onderzoek wordt uitgevoerd naar
de werktevredenheid van ambtenaren en de motivatie en toewijding die ze hebben. 

,,Er zijn veel ambtenaren met
kennis, ervaring en integriteit in
het apparaat maar er zijn toch
veel klachten over de dienstver-
lening. Ook moeten er een vor-
mingsplan en cursussen op
maat geregeld worden zodat alle
ambtenaren dat vanaf de start
van hun carrière kunnen inplan-
nen”, aldus Koeiman. 

Hij uit ook zijn zorgen over
een groot aantal ambtenaren die
als beleidsmedewerkers aan het
werk zijn maar deze functie niet
kunnen uitvoeren. ,,Er zijn amb-

tenaren die niet eens een opstel
kunnen schrijven, laat staat een
beleidsstuk samenstellen, ter-
wijl ze wel het bijbehorende sa-
laris verdienen. Het is een se-
rieuze aantijging die onderzocht
moet worden omdat de beleid-
smedewerkers van vitaal belang
zijn ter ondersteuning van de
minister en de ontwikkeling van
het land.”

Hij wijt deze ontwikkelingen
aan de vele politieke benoemin-
gen en stelt de introductie van
een Meldpunt Ongebruikelijke

Aanstellingen (MOA) of Meld-
punt Onbehoorlijke Aanstellin-
gen voor analoog aan het Meld-
punt Ongebruikelijke Transac-
ties (MOT). ,,De demotivatie als
gevolg van politieke benoemin-
gen is desastreus. Ook het func-
tioneren en samenwerken tus-
sen ambtenaren die uit het ‘Ei-
land’ kwamen en ambtenaren
die uit het ‘Land’ kwamen moet
begeleid worden door business-
antropologen, net zoals dat ge-
beurt bij fusies van bedrijven”, is
zijn suggestie.

25.000 Gulden voor goede doelen

De Britannic Club of Curaçao heeft onlangs haar jaarlijkse fundraiser gehouden bij Santa Barbara Golf
and Beach Resort waarbij 25.000 gulden is ingezameld. In totaal deden 33 teams van elk acht personen
mee aan de pubquiz. Diverse organisaties boden prijzen aan die verloot werden en een zevental kinde-
ren van de Dr. Albert Schweitzerschool werkte een week aan schilderijen die tijdens deze avond ver-
kocht werden. Een van de schilderijen, getiteld ‘007’, door Christoffer Panneflek, werd geveild voor
2.000 gulden. Het geld dat tijdens de avond werd ingezameld gaat naar een tiental goede doelen. 

FOTO BRITTANIC CLUB


