
 
 

 

Zware fout is geen dringende reden voor ontslag  
(of tenminste niet altijd) 

 

 

DE FEITEN 

Een koerier ontvangt in de loop der jaren twee schriftelijke waarschuwingen wegens zijn 

houding in het wegverkeer en zijn gedrag naar zijn hiërarchie toe. 

Wanneer hij, zes maanden na ontvangst van de tweede brief, opnieuw in de fout gaat door 

een klant van het bedrijf te beledigen en vervolgens opnieuw zijn eigen baas, wordt hij op 

staande voet ontslagen. 

De werknemer betwist vervolgens de rechtmatigheid van het ontslag en vordert zijn 

eindejaarspremie en opzegvergoeding in rechte. 

In eerste aanleg wordt deze vordering ingewilligd en dat vonnis wordt door het Arbeidshof te 

Brussel, bevestigd in hoger beroep.  

Het Hof erkent dat de aangehaalde feiten bewezen zijn en ‘ernstige tekortkomingen’ 

betreffen maar aanvaardt niet dat zij op zich voldoende zijn om het bestaan van een 

dringende reden te verantwoorden. 

 

 

DRINGENDE REDEN EN ZWARE FOUT 

Iedere contractpartij kan, volgens de Wet op de Arbeidsovereenkomsten (WAO), tijdens de 

uitvoering van een arbeidscontract het contract beëindigen zonder opzegtermijn noch 

opzegvergoeding als er een fout wordt gemaakt die een “ernstige tekortkoming (betreft) die 

elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en 

definitief onmogelijk maakt” (art. 35, 2e lid WAO). 

 

De fout kan dus zowel door de werkgever als de werknemer worden gemaakt maar degene 

die de fout inroept, moet ze ook kunnen bewijzen indien de andere partij dat betwist. 

 

Indien een ernstige tekortkoming elke verdere samenwerking onmogelijk maakt en aldus tot 

ontslag leidt, kan dat nadien altijd door de rechter worden getoetst indien één van de partijen 

het bestaan ervan betwist (art. 35 WAO). 

Zo zou het kunnen dat in jouw arbeidsreglement een aantal zware fouten zijn opgesomd. 

Wanneer je zo’n fout begaat, rechtvaardigt dat echter niet zomaar het inroepen van een 

dringende reden. 



In het huidige arrest onderscheidt het Hof de ernst van de fout immers van het onmiddellijk 

en definitieve (dringende) karakter ervan. 

 

 

WAT IS ER VERANDERD? 

Eigenlijk niets, er wordt eerder verduidelijkt. In dit arrest wordt het bestaan van de ernstige 

tekortkoming hoewel erkend toch duidelijk onderscheiden van de dringende reden.  

Het Hof motiveert dat de inbreuken deels kunnen worden toegeschreven aan het karakter 

van de werknemer en de moeilijke arbeidsomstandigheden waarin koeriers vaak moeten 

werken.  

 

Het Hof geeft bovendien aan dat een nieuwe waarschuwing waarin een mogelijk zwaardere 

tuchtsanctie werd aangekondigd, meer aangewezen was.  

Het is opmerkelijk dat het Hof dit aanhaalt want hieruit zou kunnen worden afgeleid dat er 

een duidelijke opbouw moet zijn van de ernst van de waarschuwing. 

In deze zaak is het bestaan van de dringende reden niet weerhouden in weerwil van de zware 

fout en heeft de werknemer dus recht op de compenserende opzegvergoeding. 

 

 

 

Te onthouden  

 

1. Termijn: Ontslag om dringende redenen moet binnen drie werkdagen (zaterdag 

inbegrepen) worden betekend. De termijn vangt aan op de eerste dag waarop de 

feiten bekend zijn (art. 35, 3e lid WAO) in hoofde van de persoon of het orgaan dat 

bevoegd is om de beslissing tot ontslag te nemen. 

2. Inhoud: De motieven van de beëindiging moeten eveneens binnen drie dagen na de 

beëindiging schriftelijk ter kennis worden gebracht van de persoon die de verdere 

samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk heeft gemaakt. Dit kan 

aangetekend, door overhandiging met aftekening. Merk op dat de andere partij niet 

kan verplicht worden te ondertekenen, dus jij kan jouw werkgever niet dwingen te 

tekenen evenmin als hij dat kan bij jou. Teken dus nooit iets af wanneer je in zo’n 

situatie belandt! 

Het is eveneens mogelijk dat 3 dagen na kennisname het ontslag wordt gegeven en 

dat de brief waarin de motieven worden ter kennis gebracht, drie dagen daarna 

(aangetekend) worden verstuurd. 

3. Vorm: Het ontslag kan op elke manier worden gegeven maar aangezien de termijn 

gerespecteerd moet worden en de redenen kenbaar gemaakt zal dit vaak via 

aangetekend schrijven worden (of brief met bevestiging ontvangst) gebeuren. 

4. Het is mogelijk dat in het arbeidscontract of in het arbeidsreglement een aantal zware 

fouten zijn opgesomd. De rechter is hier niet door gebonden en zal hier vrij over 

beslissen en in dit arrest zal het dus ook onderstrepen dat, zelfs al is er een zware fout 

gebeurd, dit niet automatisch een dringende reden tot ontslag is. 
 


