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 Haviltexen bij strafrechtelijke terminologie in een 
ontslagbrief?
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   ‘Middels deze brief bevestigen wij u, het door ons aan 
u gegeven ontslag op staande voet op dinsdagmiddag 
6 januari jl. De reden hiervoor is kort samengevat als 
volgt: de diefstal van bedrijfseigendommen.’
Wat een korte samenvatting had moeten zijn, re-
sulteerde in een lange juridische strijd. Pas zes jaar 
later werd deze definitief beslecht. In het arrest van 
19 februari 2016 overweegt de Hoge Raad dat onder 
verschillende omstandigheden, verschillende be-
tekenissen aan dergelijke termen kunnen worden 
toegekend. 2    In dit artikel zal worden ingegaan op de 
achtergronden van de uitleg van een opzeggingsbrief 
en op de vraag of de Hoge Raad met dit arrest een 
nieuwe weg is ingeslagen.     

  1.  Het arrest Autocentrum Zuid Nederland   

 Het gebruik van strafrechtelijke termen in een opzeggings-
brief staat centraal in het arrest van de Hoge Raad van 19 
februari 2016 (hierna: het ‘arrest Autocentrum Zuid Neder-
land)’. Dienen deze termen op een strafrechtelijke manier 
te worden geïnterpreteerd, of kan hieraan ook een andere 
betekenis worden toegekend? 
 De zaak gaat over een werknemer die op staande voet werd 
ontslagen, omdat hij tweemaal de tankpas van zijn werkgever 
had gebruikt voor de auto van zijn vrouw. Nadat deze tank-
beurten in twee gesprekken met de werknemer aan de orde 
waren gesteld, beschuldigde de werkgever de werknemer van 
diefstal en volgde ontslag op staande voet. De beschuldiging 
en het ontslag op staande voet zijn vervolgens schriftelijk aan 
de werknemer bevestigd met bovenstaand citaat. 
 De ontslagbrief noemt ‘diefstal’ als enige ontslaggrond. De 
werknemer klaagt in cassatie dat de werkgever alle straf-
rechtelijke bestanddelen van deze delictsomschrijving 
dient te bewijzen. De Hoge Raad oordeelt dat onder deze 
omstandigheden de term ‘diefstal’ niet in zijn strafrechte-
lijke betekenis dient te worden opgevat. Hoe verhoudt dit 
oordeel zich tot het mededelingsvereiste van het ontslag op 
staande voet en breekt de Hoge Raad hiermee met zijn eer-
dere arresten?     

  2.  Uitleg ontslagbrief en het 
mededelingsvereiste   

 Na een ontslag op staande voet dient de opzeggende partij 
onverwijld de dringende reden mede te delen. 3    Deze me-
dedeling fixeert de ontslaggrond en kan deze in een later 

  1  Mr. M.H. Stekelenburg is advocaat bij DingemansVanderKind te Amster-
dam. 

  2  HR 19 februari 2016.  ECLI:NL:HR:2016:290 . 
  3   Artikel 7:677 lid 1  BW. 

stadium in principe niet worden aangevuld of ingekleurd. 
Sagel onderscheidt twee betekenissen van het mededelings-
vereiste. 4    Ten eerste wordt de eventuele latere rechtsstrijd 
afgebakend. Ten tweede moet het voor de wederpartij, vaak 
de werknemer, onmiddellijk duidelijk zijn welke gedragin-
gen de werkgever hebben genoopt tot het ontslag op staan-
de voet. Op basis van de medegedeelde ontslaggrond kan de 
werknemer zich beraden of deze juist is en of het zinvol is 
het ontslag in rechte aan te vechten. De werkgever dient de 
opgegeven ontslaggrond te kunnen bewijzen. 
 De tweede betekenis van het mededelingsvereiste is het 
speelveld waarbinnen de interpretatie van de medegedeel-
de ontslaggrond zich bevindt. Om de kenbaarheid van de 
dringende reden voor de werknemer te waarborgen, stelt de 
Hoge Raad strikte vereisten aan de mededeling van de ont-
slaggrond. Tegen deze achtergrond hanteert de Hoge Raad 
het uitgangspunt dat bij het gebruik van strafrechtelijke ter-
men in de ontslagbrief, de werkgever de bestanddelen van 
de strafrechtelijke delictsomschrijving dient te bewijzen. 5    
Met andere woorden, de Hoge Raad kiest voor de ‘objectie-
ve’ strafrechtelijke interpretatie van delictsomschrijvingen 
in een ontslagbrief om de kenbaarheid van de ontslagreden 
bij de werknemer te waarborgen. Is dat terecht? 
 Hoewel iedereen in Nederland wordt geacht de wet te ken-
nen, is het in mijn ogen maar zeer de vraag of een strikte 
strafrechtelijke uitleg van deze delictsomschrijvingen de 
kenbaarheid van de ontslagreden vergroot. Sterker, in veel 
situaties zal de werkgever, noch de werknemer, bekend zijn 
met de strafrechtelijke bestanddelen van een delictsom-
schrijving. 6    Dit geldt zeker bij strafrechtelijke termen die 
ook een lekenuitleg kennen, zoals ‘diefstal’. Strikte straf-
rechtelijk uitleg zou kunnen leiden tot de onwenselijke – en 
niet ondenkbare – situatie dat werkgever en werknemer in 
de gegeven omstandigheden eenzelfde uitleg toekennen 
aan een term in de ontslagbrief, maar advocaten de straf-
rechtelijke uitleg hanteren om het ontslag te kunnen aan-
vechten. 
 Mijns inziens dient daarom bij de interpretatie van dergelij-
ke termen te worden aangesloten bij de betekenis die werk-
gever en werknemer in de omstandigheden aan de term 
mochten toekennen. Dit kan de strafrechtelijke-, leken-, of 
een andere uitleg zijn. 
 Kan deze uitleg van een ontslagbrief worden gepositioneerd 
in de glijdende schaal tussen de Haviltex- en de cao-norm, 
zoals we deze uit het arrest DSM/Fox kennen? 7    Op het eer-
ste gezicht lijkt hiervan geen sprake te kunnen zijn, omdat 

  4  S.F. Sagel, Het ontslag op staande voet (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2013, 
p. 208. 

  5  S.F. Sagel, Het ontslag op staande voet (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2013, 
p. 182 & 183 en Wenk bij HR 23 maart 2007,  RAR 2007/157 . Zie voor rele-
vante uitspraken voetnoot 9. 

  6  Zo meent ook A. van Zanten-Baris in de annotatie bij JAR 2016/78. 
  7  HR 20 februari 2004,  NJ 2005, 493 . 
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de Haviltex- en cao-norm zien op de uitleg van overeen-
komsten en niet op eenzijdig opgestelde documenten, zoals 
ontslagbrieven. Toch lijkt mij toepassing van een Haviltex-
norm passend. Hoewel er geen onderhandelingen aan de 
ontslagbrief zijn voorafgegaan, dienen de bewoordingen 
van de ontslagbrief mijns inziens wél te worden gelezen in 
het licht van gesprekken en gedragingen van werknemer en 
werkgever voorafgaand aan de ontvangst van de ontslag-
brief. Welke betekenis partijen in de gegeven omstandighe-
den aan de bewoordingen in de brief mochten toekennen, 
dient in mijn ogen een rol te (kunnen) spelen bij de uitleg 
van de bewoordingen in de brief. Ook de maatschappelijke 
positie van partijen kan relevant zijn, aangezien strafrech-
telijke termen in verschillende maatschappelijke kringen, 
verschillend kunnen worden uitgelegd. De cao-norm is 
daarentegen minder passend, aangezien een objectieve uit-
leg ver af kan staan van de uitleg die partijen aan de be-
woordingen kunnen geven. Concluderend ben ik van me-
ning dat een Haviltex-uitleg, of een benadering daarvan, 
daadwerkelijk recht zou doen aan de kenbaarheid van de 
ontslaggrond bij de werknemer. 
 Terug naar het arrest Autocentrum Zuid Nederland. Stelt de 
Hoge Raad in dit arrest, in tegenstelling tot eerdere arres-
ten, wél de kenbaarheid van de ontslagreden centraal? 
 Met het arrest Autocentrum Zuid Nederland lijkt de Hoge 
Raad steeds meer af te wijken van het uitgangspunt van 
strafrechtelijke interpretatie, door bij de uitleg van de ont-
slaggrond relevante omstandigheden te laten meewegen. 
Zo oordeelt de Hoge Raad dat het voor de werknemer in dit 
geval duidelijk was waarop de term ‘diefstal’ betrekking 
had: het zonder toestemming gebruiken van de zakelijke 
tankpas voor privé doeleinden. Tussen partijen was immers 
niet in geschil dat de twee tankbeurten waren besproken in 
de twee gesprekken vlak voorafgaand aan de ontslagbrief 
en dat de werkgever en werknemer daarop heeft beschul-
digd van ‘diefstal’. Daarnaast is uitleg nader toegelicht door 
de gemachtigde van de werkgever, vlak ná het ontslag op 
staande voet. De Hoge Raad stelt dat de kenbaarheid van de 
ontslagreden bij de werknemer altijd centraal moet staan 
(r.o. 3.5.2). Tegen deze achtergrond dient de ontslaggrond te 
worden uitgelegd in het licht van de omstandigheden van 
het geval en is niet altijd de letterlijke tekst van de ontslag-
brief doorslaggevend. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat 
mededeling van de ontslaggrond volledig achterwege kan 
blijven, als voor de werknemer aanstonds duidelijk is welke 
dringende reden tot de opzegging heeft geleid. In dit kader 
verwijst de Hoge Raad naar zijn arrest Bakermans/Straal-
service, waarin werd geoordeeld dat kenbaarheid van de 
ontslagreden ook besloten kan liggen in een of meerdere 
gedragingen en niet steeds met zoveel woorden hoeft te 
worden medegedeeld. 8    Kenbaarheid van de ontslagreden 
staat voorop en dat is niet anders bij het gebruik van straf-
rechtelijke termen in een ontslagbrief. 
 Bij het arrest Autocentrum Zuid Nederland stelt de Hoge 
Raad de kenbaarheid van de ontslaggrond daadwerkelijk 
centraal, door niet uit te gaan van de objectieve strafrechte-

  8  HR 23 april 1993,  NJ 1993/504 . 

lijke uitleg, maar te beoordelen welke uitleg partijen, en dan 
met name de werknemer, in de gegeven omstandigheden 
aan de term ‘diefstal’ mochten toekennen en of dit in over-
eenstemming is met de werkelijke ontslaggrond.     

  3.  Een nieuwe weg ingeslagen?   

 Vervolgens is het de vraag in hoeverre de Hoge Raad met dit 
arrest afwijkt van eerdere arresten over interpretatie van de 
ontslaggrond. Zoals gesteld, is de strafrechtelijke interpre-
tatie van de opzeggingsbrief het uitgangspunt. 9    In het arrest 
van 24 april 2009 (CP&A/Bredewoud) 10    week de Hoge Raad 
af van dit uitgangspunt door een andere dan de strafrechte-
lijke uitleg te geven aan de term ‘fraude’. 
 In die zaak ging het om een werknemer die onder meer te-
lefooncellen schoonmaakte. Hij vulde zelf de lijsten met be-
gin- en eindtijden in. Nadat de werkgever de werknemer tot 
tweemaal toe schriftelijk had gewaarschuwd voor het fou-
tief invullen van deze lijsten, volgde het ontslag op staande 
voet. De ontslagbrief bevatte naast een feitelijke weergave 
van de gedragingen die tot het ontslag op staande voet had-
den geleid ook een kwalificatie van deze gedragingen: ‘frau-
de’ en ‘misleiding’. De Hoge Raad oordeelde dat het voor de 
rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet niet van 
belang is of het feitencomplex als ‘fraude’ kan worden ge-
kwalificeerd. Gezien de eerder gegeven waarschuwingen en 
de formulering van de ontslagbrief was het voor de werkne-
mer kenbaar welke uitleg zijn werkgever aan de termen had 
toegekend. 
 Hoewel het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad in de 
zaak CP&A/Bredewoud grotendeels overeenkomt met het 
arrest Autocentrum Zuid Nederland, lag de uitkomst van 
dit laatste arrest minder voor de hand. In de feiten die ten 
grondslag lagen aan beide arresten, zie ik twee belangrijke 
verschillen. 
 Het eerste verschil is dat in de zaak CP&A/Bredewoud het 
feitencomplex dat ten grondslag lag aan het ontslag op 
staande voet uitgebreid in de ontslagbrief zelf is uiteengezet. 
In de brief maakt de werkgever zélf duidelijk de koppeling 
tussen dit feitencomplex en de eigen kwalificaties hiervan: 
‘fraude’ en ‘misleiding’. Met andere woorden, de werkgever 
geeft aan welke uitleg hij geeft aan de door hem gebezigde 
termen. Daarnaast waren de gedragingen al aan bod geko-
men in de twee schriftelijke waarschuwingen. Doordat de 
werkgever de koppeling tussen de feiten en strafrechtelijke 
termen expliciet maakte, kon de werknemer in deze situ-
atie geen andere betekenis aan de deze termen toekennen 
dan de betekenis die de werkgever aan deze termen had 
gegeven. Kortom, het stond vast dat het voor de werkne-
mer aanstonds duidelijk was welke feiten tot het ontslag op 
staande voet hadden geleid. In de zaak Autocentrum Zuid 
Nederland werd de koppeling met de feitelijke gedragingen 
niet door de werkgever gemaakt, althans niet expliciet. Het 
hof en de Hoge Raad vonden de koppeling in het gesprek dat 

  9  Zie hiervoor onder meer: HR 28 november 1969,  NJ 1970, 139 , HR 13 april 
1984,  NJ 1985, 2 , HR 26 januari 2001,  JAR 2001/40 . 

  10  HR 24 april 2009,  JAR 2009/129 . 
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plaatsvond voorafgaand aan het versturen van de ontslag-
brief. Hierin zijn het feitencomplex, de beschuldiging van 
‘diefstal’ en het ontslag op staande voet besproken, en kon, 
aldus het hof en de Hoge Raad, de werkgever in de ontslag-
brief volstaan met een verwijzing naar zijn kwalificatie van 
de feiten: ‘diefstal’. 
 Het tweede verschil komt weliswaar niet prominent naar 
voren in het arrest CP&A/Bredewoud, maar wordt wél na-
drukkelijk naar voren gebracht in de conclusie van Advo-
caat-Generaal Wuisman voor dat arrest: in de ontslagbrief 
van de werkgever worden de gedragingen op zichzelf al als 
een dringende reden gezien en vormt het dus een op zich-
zelf staande ontslaggrond. 11    Dat de werkgever de eigen kwa-
lificatie van deze gedragingen niet kon bewijzen, hoeft niet 
te betekenen dat het ontslag op staande voet niet geldig is. 
Immers, de andere ontslaggronden in de ontslagbrief kon-
den wél worden bewezen. Daarentegen is ‘diefstal’ de enige 
ontslaggrond in de zaak Autocentrum Zuid Nederland. Het 
hof en de Hoge Raad waren daardoor gehouden de geldig-
heid van het ontslag te beoordelen vanuit de ontslaggrond 
‘diefstal’. 
 Het arrest Autocentrum Zuid Nederland is enerzijds een 
bevestiging van het arrest CP&A/Bredewoud, maar gaat an-
derzijds een stuk verder. Waar de Hoge Raad in het arrest 
CP&A/Bredewoud nog uit de voeten kon met het in de ont-
slagbrief genoemde feitencomplex, dat wél kon worden be-
wezen, moest de Hoge Raad in het arrest Autocentrum Zuid 
Nederland het doen met een enkele, strafrechtelijk gezien, 
foutieve term. Ook ten opzichte van het arrest Bakermans/
Straalservice gaat de Hoge Raad in het arrest Autocentrum 
Zuid Nederland een stuk verder. Waar de Hoge Raad in het 
eerstgenoemde arrest oordeelde dat een werkgever aan het 
mededelingsvereiste kon voldoen zonder de ontslaggrond 
met zoveel woorden mede te delen, oordeelt de Hoge Raad 
nu dat hieraan zelfs kan worden voldaan bij mededeling van 
een ‘foutieve’ ontslaggrond. Dit oordeel was mogelijk door-
dat de Hoge Raad deze ontslaggrond (mede) heeft uitgelegd 
in het licht van de omstandigheden van het geval. Deze be-
nadering van de Haviltex-uitleg maakt dit arrest uniek in 
de ontwikkeling van leerstuk van het mededelingsvereiste.     

  4.  Tot slot   

 Met dit arrest stelt de Hoge Raad de kenbaarheid van de ont-
slaggrond bij de werknemer daadwerkelijk centraal. Terecht 
hanteert de Hoge Raad hiervoor een subjectieve uitleg van 
de ontslaggrond, die tegen de Haviltex-uitleg aanligt. Deze 
uitleg kon er in deze zaak toe leiden dat een ontslaggrond 
die strafrechtelijk gezien een foutieve kwalificatie van de 
feiten vormde, toch tot een rechtsgeldig ontslag op staande 
voet kon leiden. 
 Hoewel de werkgever uiteindelijk met zijn ‘korte samenvat-
ting’ aan het langste einde trok, is het hanteren van straf-
rechtelijke termen in een ontslagbrief nog steeds gevaarlijk 
en daarom niet te adviseren. Werkgevers doen er goed aan 

  11  Conclusie A-G Wuisman onder randnummer 2.6 bij HR 24 april 2009,  JAR 
2009, 129 . 

om de ontslaggrond zo feitelijk mogelijk te verwoorden in 
de ontslagbrief. Als de werkgever onverhoopt toch (straf-
rechtelijke) kwalificaties in de ontslagbrief opneemt, lijkt 
deze wel minder risico te lopen, zeker als (een benadering 
van) de Haviltex-norm de geijkte uitlegmethode van ont-
slagbrieven lijkt te worden.                
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