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66 Het einde van de arbeidsovereenkomst
wegens het enkele feit dat de werknemer
gedetineerd is, wordt in de rechtspraak
nauwelijks meer gehonoreerd. Er is een
tendens te zien in de rechtspraak waaruit
blijkt dat het einde van de arbeidsover-
eenkomst mogelijk is als het ontslag, naast
de detentie zelf, zijn grondslag vindt in het
feit waarvoor de werknemer gedetineerd
is. Van groot belang hierbij is de vraag of
dat feit samenhang vertoont met de door
de werknemer te verrichten werkzaamhe-
den.

___ Inleiding
In ArbeidsRecht 1998, 39 concludeerde P.J. Jansen dat
indien werkverzuim door detentie aan de werknemer
te verwijten valt en hem toegerekend kan worden,
ontslag op staande voet in beginsel rechtsgeldig zal
worden geacht en dat een verzoek tot ontbinding
meestal zal worden toegewezen. In dit artikel wordt
nagegaan of er sindsdien een verschuiving in de
rechtspraak heeft plaatsgevonden. Eerst wordt bezien
welke criteria gehanteerd werden en vervolgens wat
de huidige, gewijzigde, stand van zaken is.

___ Eerdere criteria
De Hoge Raad heeft zich in 1986 uitgelaten over de
vraag of een ontslag op staande voet van een werk-
nemer die zijn werkzaamheden niet kon verrichten,
omdat hij van zijn vrijheid was beroofd, stand hield.1

Het feit dat de werknemer zonder bericht niet op zijn
werk was verschenen, was volgens de Hoge Raad aan
hem toe te rekenen en kon daarom een dringende re-
den opleveren. Hierbij werd van belang geacht dat de
werknemer niet gesteld had dat hij onschuldig was.2

* Mr. B.P van Luyn is advocaat bij Cleerdin & Hamer te Am-
sterdam en mevr. mr. J.M. van Poelgeest is juridisch mede-
werker aldaar.

1. HR 14 november 1986, NJ 1987, 935.
2. Zie ook P.J. Jansen, 'Ontslag en ontbinding wegens verzuim

door detentie', ArbeidsRecht 1998, 39, in tegenstelling tot W.L.

Dit oordeel van de Hoge Raad was in overeenstem-
ming met de bestaande jurisprudentie en is in de la-
gere rechtspraak enige tijd gevolgd.3 RW.G.
Ambagtsheer stelde in 1997 in ArbeidsRecht dat een
enkele arrestatie en het daaruit voortvloeiende kortere
of langere werkverzuim een grond voor ontslag op
staande voet opleverde.4 In de jurisprudentie kwam
het aan op de vraag of de detentie aan de werknemer
kon worden toegerekend.5 Voor het beantwoorden
van deze vraag werd van belang geacht of de
werknemer het strafbare feit (waarschijnlijk)
daadwerkelijk had begaan. Was een bekentenis
afgelegd of was de werknemer door de strafrechter
veroordeeld, dan volgde daaruit dat de detentie en
daarmee het werkverzuim aan de werknemer was
toe te rekenen en dat een ontslag op staande voet in
stand kon blijven.6 Of het strafbare feit verband
hield met de werkzaamheden was van minder
belang. Ontbinding, opzegging en ontslag op
staande voet waren (meestal) gerechtvaardigd.
Hieronder volgen twee voorbeelden uit de lagere
rechtspraak waarin de afwezigheid van de werknemer
wegens detentie voldoende geacht werd voor een
ontslag op staande voet resp. een ontbinding van de
arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden,
omdat de werknemer niet zonder voldoende grond
was gearresteerd.

Ktr. Zutphen 27 november 1984, Prg. 1984, nr. 2348
De werknemer, die de functie van corveeër bekleedde,
werd verdacht van uitlokking van brandstichting en
poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschap-
pij waarbij het pand was verzekerd. De kantonrechter
was van oordeel dat:
'wanneer genoegzaam komt vast te staan dat A. door
eigen schuld en toedoen niet in staat is geweest zijn
werkzaamheden te hervatten, dit een zodanige drin-
gende reden voor Papier Metaal opleverde, dat daar-
door het op 11 mei 1983 gegeven ontslag op staande
voet werd gerechtvaardigd. Nu tegen A zodanig
ernstige bezwaren (hebben) bestaan dat hij meer dan
een maand verzekering en voorlopige hechtenis heeft

3. Voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad: Ktr. Tiel 20 juli
1977, Prg. 1980, nr. 1424. Na het arrest van de Hoge Raad: Ktr.
Tiel 19 juli 1989, Prg. 1989, nr. 3132; Ktr. Groningen l oktober
1990, Prg. 1991, nr. 3419. Voor een afwijkend oordeel: Ktr.
Harderwijk 30 juli 1987, Prg. 1987, nr. 2767.

4. F.W.G. Ambagtsheer, 'Einde van de dienstbetrekking wegens
(verdenking van) misdrijf, ArbeidsRecht 1997, 59.

5. P.J. Jansen merkte ook al op dat dit, in tegenstelling tot wat
Ambagtsheer stelt, niet in het arrest van de Hoge Raad gelezen



ondergaan moet A. in beginsel geacht worden door
eigen schuld en toedoen niet in staat te zijn geweest
de bedongen arbeid te verrichten. Zulks klemt temeer
nu A. (...) inmiddels terzake van de feiten waarvan hij
wordt verdacht is veroordeeld tot een onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf voor de duur van l jaar.'

Ktr. Tiel 19 juli 1989, Prg. 1989, nr. 3132
In deze zaak werd de werknemer verdacht van een
zedendelict. Hij zat in voorarrest en was daarom niet
in staat de bedongen arbeid te verrichten. Volgens de
kantonrechter kon de arbeidsovereenkomst wegens
een dringende reden worden ontbonden: 'Vast staat
immers dat verweerder gedurende de periode van 11
mei 1989 tot 16 juni 1989 niet in staat was de
jegens verzoekster bedongen arbeid te verrichten en
dat dit werkverzuim een gevolg is van aan
verweerder toe te rekenen omstandigheden. Hoewel
verweerder ter zake van het delict, waarvan hij wordt
verdacht, nog niet is veroordeeld, heeft verweerder,
blijkens het verweerschrift en ook ter zitting erkend
zich schuldig te hebben gemaakt aan een zedenmis-
drijf (...) zodat in de onderhavige procedure er vanuit
gegaan dient te worden dat verweerder niet zonder
voldoende grond was gearresteerd. Aldus is de de-
tentie aan verweerder te wijten geweest.' Kortom, in
de rechtspraak werd het einde van de
arbeidsovereenkomst wegens detentie gerechtvaardigd
geacht indien aannemelijk was dat de werknemer niet
zonder voldoende grond was gearresteerd. De de-
tentie en daarmee het werkverzuim waren dan aan de
werknemer toe te rekenen. Hard bewijs of een straf-
rechtelijke veroordeling waren geen vereiste, aanne-
melijkheid voldeed.

___ Huidige criteria
De vraag is of de arbeidsovereenkomst bij detentie
van de werknemer nog steeds beëindigd kan worden,
zodra aannemelijkheid is dat deze aan de werknemer
te wijten valt en aan hem is toe te rekenen. Voor het
beantwoorden van deze vraag moet onderscheid
gemaakt worden tussen het einde van de ar-
beidsovereenkomst door ontslag op staande voet,
opzegging en ontbinding. Het einde van de arbeids-
overeenkomst door wederzijds goedvinden en het
einde van rechtswege laten wij hier verder buiten
beschouwing, omdat deze wijzen van beëindigen geen
juridisch interessante rol spelen.

Ontslag op staande voet
Een ontslag op staande voet wegens het enkele feit dat
sprake is van werkverzuim door detentie, zal in de
meeste gevallen niet in stand gehouden worden door
de rechter.7

Ontslag wegens detentie in samenhang met het
strafbare feit dat ten grondslag ligt aan de detentie
kan in bepaalde gevallen een reden voor ontslag op
staande voet opleveren.
In tegenstelling tot het verleden, is er inmiddels een
lijn in de jurisprudentie op grond waarvan onder-
scheid wordt gemaakt tussen detentie wegens (ver-
denking van) een strafbaar feit dat samenhangt met de
werkzaamheden en die waarbij dat niet het geval is.
Indien géén verband bestaat tussen het misdrijf en de
werkzaamheden, wordt in de rechtspraak in beginsel
geen dringende reden aangenomen.8 Detentie ligt wel
in de risicosfeer van de werknemer. Dit komt tot
uitdrukking in het feit dat de werkgever op grond
van art. 7:627 jo. 7:628 BW geen loon verschuldigd
is. De werkgever lijdt dus geen loonschade door de
tijdelijke afwezigheid van de werknemer. De
werkgever draagt wel de kosten van de maatregelen
die moeten worden getroffen om het verzuim te
ondervangen. Een dringende reden zal blijkens de
jurisprudentie echter niet snel worden aangenomen.
Hieronder volgt een uitspraak waarbij géén verband
was met de werkzaamheden en de werkgever de ar-
beidsovereenkomst wegens een dringende reden wilde
ontbinden.

Ktr. Eindhoven 24 november 2003, JAR 2004/6 De
kantonrechter overwoog:
'Het enkele feit dat Y is veroordeeld tot een (onher-
roepelijke) vrijheidsstraf acht de kantonrechter on-
voldoende om te komen tot ontbinding van de ar-

7. Zie hierover ook F. Defaix, 'Voorlopige hechtenis reden ont
slag', Het Financieele Dagblad 2005. Voorbeelden van uit
spraken waarbij het voorwaardelijke ontbindingsverzoek ge
volgd op een ontslag op staande voet werd afgewezen zijn: Ktr.
Haarlem 9 augustus 1994, JAR 1994/193; Ktr. Utrecht 28 de
cember 1994, Prg. 1995, nr. 4260; Ktr. Zwolle 5 juli 1996, JAR
1996/195; Ktr. Breda 6 juli 1997 en 10 juli 1997, Prg. 1997, nr.
4814; Ktr. Utrecht 25 november 1997, JAR 1998/24; Ktr.
Zwolle 13 maart 2003, zaaknummer 1947809 HA 03-130. Voor
een nietig ontslag zie Rb. Haarlem 9 augustus 1994, JAR
1994/193. Voor een uitzondering: Ktr. Bergen op Zoom 27
februari 2003, JAR 2003/76, waarin het oude criterium nog
gehanteerd werd.

8. Ktr. Haarlem 9 augustus 1994, JAR 1994/193; Ktr. Utrecht 28
december 1994, Prg. 1995, nr. 4260; Ktr. Zwolle 5 juli 1996,
JAR 1996/195; Ktr. Breda 6 juli 1997 en 10 juli 1997, Prg. 1997,
nr. 4814; Ktr. Groenlo 5 juni 1997, JAR 1997/219; Ktr. Utrecht



beidsovereenkomst op grond van een dringende re-
den. Van belang daarbij is dat het delict waarvoor Y is
veroordeeld (een zedendelict) geen relatie heeft met de
werkzaamheden die Y bij X verricht.'9 Als er wél
een verband is met de werkzaamheden, treedt de
onschuldpresumptie naar voren.10 Als werkgever
moet men uitgaan van de onschuld van de
werknemer. Pas indien uit onderzoek is gebleken dat
het feit daadwerkelijk is begaan, kan dit een drin-
gende reden opleveren.
Een werkgever dient er terdege rekening mee te
houden dat een ontslag op staande voet, omdat de
werknemer gedetineerd is vanwege het feit dat hij
wordt verdacht van of is veroordeeld voor het begaan
van een strafbaar feit, bij de rechter geen stand zal
houden. Voor de beëindiging van de arbeidsovereen-
komst wegens detentie zijn opzegging en ontbinding
alternatieven.

___ Opzegging
Aanvraag van een ontslagvergunning bij de CWI
wegens het enkele feit dat de werknemer gedetineerd
is, zal op grond van de recent gepubliceerde Beleids-
regels niet tot toekenning leiden.11 Een aanvraag
gegrond op de detentie in samenhang met het feit dat
aan de detentie ten grondslag ligt kan in bepaalde
gevallen wél tot afgifte van de vergunning leiden.
Bij de CWI lijkt de vraag of er verband is tussen het
feit waarvoor de werknemer gedetineerd is en de
werkzaamheden, meegenomen te worden in de be-
langenafweging die plaatsvindt naar aanleiding van
een verzoek gegrond op de detentie in samenhang
met het feit dat aan de detentie ten grondslag ligt.12

De CWI houdt bij de belangenafweging rekening met
de volgende elementen: de leeftijd van de werknemer,
de duur van het dienstverband, het arbeidsperspectief
van de werknemer, de zwaarte van het misdrijf, de
lengte van de straf, de grootte van de onderneming,
de herplaatsingsmogelijkheden, de relatie tussen het

strafbare feit en de werkzaamheden en de gevolgen
van de veroordeling voor de werkkring.13 Ook
opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens
detentie is derhalve niet altijd mogelijk. Indien de
werkgever de weg van de CWI zou willen volgen,
moet rekening worden gehouden met de aan deze
procedure verbonden nadelen, zoals de mogelijkheid
dat de werknemer een procedure uit kennelijk onre-
delijk ontslag kan instellen.
Uit onderzoek is gebleken dat de CWI vaker ver-
zoeken met een niet-bedrijfseconomische reden tot
het verlenen van een vergunning weigert dan dat de
rechter ontbindingsverzoeken afwijst.14 Hieruit zou
afgeleid kunnen worden dat een werkgever die de
arbeidsovereenkomst met een gedetineerde werkne-
mer wil beëindigen meer kans maakt met een ont-
bindingsverzoek. Deze conclusie dient echter met de
nodige voorzichtigheid getrokken te worden, omdat
er voorzover bekend geen cijfers voorhanden zijn die
specifiek op detentiekwesties betrekking hebben en
dus ook niet zeker is of die afwijken van het algemene
beeld.

___ Ontbinding
Een ontbindingsverzoek wegens het enkele feit dat de
werknemer gedetineerd is, wordt in de recente
rechtspraak niet gehonoreerd.
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens de-
tentie in samenhang met het strafbare feit dat aan de
detentie ten grondslag ligt, is in bepaalde gevallen wel
mogelijk. Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt
tussen een strafbaar feit dat verband houdt met de
werkzaamheden en waarbij dat niet het geval is. Als
er geen verband is met de werkzaamheden, is het
uitgangspunt dat ontbinding van de arbeidsovereen-

9. Ook de subsidiair gevraagde ontbinding wegens verandering
van de omstandigheden werd afgewezen.

10. Zie hierover C.J. Loonstra, M.M. Koevoets & W.A. Zondag,
'Op de grens van het strafrecht en het arbeidsrecht: de straf
rechtelijk vervolgde werknemer', in: E. Verhulp & W.A. Zon
dag (red.), Disfunctioneren en wangedrag, Deventer: Kluwer
2003, p. 185 e.v.

11. 'Beleidsregels Ontslagtaak CWI', Zoetermeer, oktober 2005, p.
34-3.

12. 'Beleidsregels Ontslagtaak CWI', Zoetermeer, oktober 2005, p.
34-1 tot en met 34-9.

13. Dit blijkt uit 'Beleidsregels Ontslagtaak CWI', Zoetermeer,
oktober 2005 en uit C.J. Loonstra, M.M. Koevoets & W.A.
Zondag, 'Op de grens van het strafrecht en het arbeidsrecht: de
strafrechtelijk vervolgde werknemer', in: E. Verhulp & W.A.
Zondag (red.), Disfunctioneren en wangedrag, Deventer: Klu
wer 2003, p. 177-213.

14. Jaarverslagen 2002, 2003 en 2004 van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en G.C. Scholtens, 'Statistiek Ont
slagvergoeding 2002: stilte voor de storm? (I)', ArbeidsRecht
2003, 10, C.G. Scholtens, 'Statistiek ontslagvergoeding 2003:
gerommel in de polder (I)', ArbeidsRecht 2004, 7 en C.G.
Scholtens, 'Statistiek ontslagvergoedingen 2004: de gordiaanse
knoop (I)', ArbeidsRecht 2005, 14.



komst geweigerd wordt.15 Echter, onder omstandig-
heden is ontbinding toch mogelijk. Relevant hierbij is
de duur van de detentie, de organisatorische proble-
men die bij de werkgever ontstaan, het functioneren
van de werknemer en de duur van het dienstverband.
Niet alleen de CWI, ook de kantonrechter maakt een
belangenafweging.
In het hierna volgende wordt een kleine selectie van
rechtspraak weergegeven waarbij het ontbindingsver-
zoek, naast de detentie, gegrond was op het strafbare
feit dat aan de detentie ten grondslag lag, maar dat
géén verband hield met de werkzaamheden.

Ktr. Bergen op Zoom 10 november 2003, Prg. 2004,
nr. 6163
In deze zaak werd ontbinding gevraagd van de ar-
beidsovereenkomst op grond van onwettig verzuim
en verlies aan vertrouwen in een werknemer die werd
verdacht van een levensdelict en zich daarom in
voorlopige hechtenis bevond. De kantonrechter wilde
de arbeidsovereenkomst niet ontbinden, omdat het
verzoek voorbijging aan het feit dat de werknemer
niet schuldig was bevonden en ervan uitgegaan diende
te worden dat hij onschuldig was. De kantonrechter
overwoog:
'Of dit verzuim nu als onwettig moet worden be-
schouwd of niet, de omstandigheden die hiertoe ge-
leid hebben, liggen in ieder geval niet in de risicosfeer
van Vriesveem (de werkgever). Echter, het argument
van Vriesveem dat zij schade lijdt door de afwezig-
heid van R., is naar het oordeel van de kantonrechter
niet steekhoudend, nu zij ingevolge artikel 7:627 BW
geen loon is verschuldigd over de periode dat R. geen
werkzaamheden voor haar verricht. Wat betreft de
werkzaamheden van R. heeft zij de mogelijkheid deze
door een andere (tijdelijke) kracht te laten vervullen.
(...) Het belang van Vriesveem bij een spoedige be-
ëindiging van het dienstverband is naar het oordeel
van de kantonrechter niet aangetoond en weegt niet
op tegen het belang van R. (...)/

15. Onder andere Ktr. Zwolle 5 juli 1996, JAR 1996/195; Ktr.
Breda 6 juli 1997 en 10 juli 1997, Prg. 1997, nr. 4814; Ktr.
Utrecht 25 november 1997,/AR 1998/24. De werkgever ver-
zoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst voorzover ver-
eist omdat de werknemer gedetineerd was en derhalve onwettig
afwezig. De kantonrechter overwoog: 'De kantonrechter is van
oordeel dat de door Hema gestelde feiten en omstandigheden
niet een zo ingrijpende maatregel als de ontbinding van de ar-
beidsovereenkomst rechtvaardigen. Daartoe wordt overwogen
dat het enkele feit dat B onwettig afwezig was weliswaar voor
zijn risico komt, maar zulks behoeft nog niet het einde van de
arbeidsovereenkomst te betekenen. Van belang zijn ook andere
omstandigheden.' Ktr. Zwolle 13 maart 2003, LJN AF5962;
Ktr. Bergen op Zoom 10 november 2003, Prg. 2004, nr. 6163 en
Ktr. Eindhoven 24 november 2003, JAR 2004/6.

Ktr. Amsterdam l juni 2004, JAR 2004/208 De
werkgever verzocht in deze zaak ontbinding van de
arbeidsovereenkomst. Het verzoek was hierop
gegrond dat de werknemer veroordeeld was tot een
gevangenisstraf van negen maanden, omdat hij be-
trokken was bij het geruchtmakende incident waarbij
Anja Joos na een handgemeen met supermarktmede-
werkers was overleden. De werknemer was ten tijde
van het voorval wel op de werkplek, maar dit was bij
toeval en hij verrichtte geen diensten in het kader van
de arbeidsovereenkomst. Er werd overwogen:
'De kantonrechter kan er niet omheen zich de vraag
te stellen of het voorval met de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst heeft te maken tenzij hij zou
oordelen dat iedere strafrechtelijke veroordeling we-
gens een misdrijf zou betekenen dat de arbeidsover-
eenkomst zou moeten worden beëindigd. Tot dat
oordeel komt de kantonrechter evenwel niet. Ook in
het geval dat de werknemer een misdrijf heeft ge-
pleegd dienen de aard en de gevolgen van dat misdrijf
te worden afgewogen tegen het belang van de werk-
nemer bij de voortzetting van de arbeidsovereen-
komst.'16

Uit onder meer bovenvermelde rechtspraak blijkt dat
ontbinding van de arbeidsovereenkomst meestal niet
mogelijk is, als het delict geen verband houdt met de
werkzaamheden.17

Als er wel verband is met de werkzaamheden, kan
het verminderde vertrouwen van de werkgever in de
werknemer aan de ontbinding ten grondslag worden
gelegd. Uit de rechtspraak blijkt dat hierbij steeds
minder van belang is of de werknemer voorlopig ge-
detineerd is of dat hij dit reeds op grond van een
veroordeling is. Het is immers mogelijk dat door de
enkele verdenking van een strafbaar feit voortzetting
van de arbeidsovereenkomst niet van de werkgever
gevergd kan worden.
Indien een werknemer is vrijgesproken, er een trans-
actie volgt of de werknemer niet verder wordt ver-
volgd, hoeft dit niet aan ontbinding van de arbeids-
overeenkomst in de weg te staan. Hieruit volgt im-
mers niet dat de werknemer onschuldig is en zolang
dat niet vaststaat, kan een gebrek aan vertrouwen,
eventueel tegen vergoeding, nopen tot beëindiging
van de arbeidsovereenkomst.18

Indien de werknemer bijvoorbeeld een beroep uitoe-
fent waarbij de veiligheid en daarmee de betrouw-

16. In deze zaak heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst
wel ontbonden, omdat de werknemer zich hiertegen niet ver
zette. Een vergoeding werd hierbij niet op zijn plaats geacht.

17. Voor meer rechtspraak kunt u noot 15 raadplegen.
18. Zie hierover ook M.M. Koevoets, 'Niet in de bak en toch

ontslag?', ArbeidsRecht 2002, 63.



baarheid van het personeel een grote rol speelt, kan
het enkele feit dat tegen de werknemer een verden-
king heeft bestaan, een reden tot ontbinding opleve-
ren. Dit kan het geval zijn bij een werknemer van een
luchtvaartmaatschappij die wordt verdacht van het
binnen het grondgebied van Nederland brengen van
drugs. Het is dan te begrijpen dat de werkgever de
werknemer niet meer wil toelaten tot de arbeid. Ook
als er een indirect verband is met de werkzaamheden,
bijvoorbeeld detentie wegens verdenking van fraude,
terwijl men bij een bank werkt, kan dat een reden zijn
voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.19

Hierna volgen twee voorbeelden van uitspraken van
kantonrechters waarbij detentie tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst leidde, terwijl er verband was
met de werkzaamheden.20

Ktr. Haarlem 26 november 1999, Prg. 2000, nr.
5391
In deze zaak verzocht de werkgever, Iris, ontbinding
van de arbeidsovereenkomst met een leraar wegens
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De leraar was
ten tijde van het verzoek niet meer gedetineerd.
Desondanks wordt de zaak besproken, gelet op de
met de gedetineerde werknemer vergelijkbare om-
standigheden. De leraar zou, volgens een klachten-
commissie, seksueel overschrijdend gedrag hebben
vertoond op school. Een waarschuwing had wellicht
volstaan, ware het niet dat hij ook nog eens onder
verdachte omstandigheden in Thailand gearresteerd
was.
De kantonrechter overwoog:
'Wel acht de kantonrechter tussen partijen een ver-
trouwensbreuk aanwezig die aan een vruchtbare sa-
menwerking voor wat de nabije toekomst betreft in
de weg staat. De omgang met (ondermeer) de min-
derjarige H. was voor wat een leraar passend is
ronduit te vrij. (...) Hierbij is het wat de kanton-
rechter betreft niet gebleven. (...) De arrestatie op
Thailand kan naar aanleiding van een valstrik geweest
zijn, zoveel is wel zeker dat op die bewuste dag een
minderjarige voor seksueel contact zich naar de ho-
telkamer van de vriend van P. begeven heeft. (...) Dat
Iris door een en ander het vertrouwen verloren heeft
dat P. als leraar binnen haar organisatie nog naar be-
horen kan functioneren is alleszins te billijken. (...)

19. Ktr. Utrecht 17 januari 1991, Prg. 1991, nr. 3410; Ktr. Almelo
15 juli 2005,/AR 2005/207 en Ktr. Maastricht 22 juli 2005,/AR
2005/225.

20. Ktr. Haarlem 14 februari 2002, n.n.g., oordeelde ook dat ont
binding kon worden toegewezen, omdat er sprake was van een
verband tussen de werkzaamheden en het delict waarvoor de
werknemer was gedetineerd.

De verstoring van de arbeidsrelatie komt geheel voor
rekening van P.'

Ktr. Rotterdam 12 april 2005, JAR 2005/128 Een
leerling-tegelzetter bevond zich in voorlopige
hechtenis op verdenking van brandstichting. Hij zou
daarbij gebruikgemaakt hebben van de door de
werkgever beschikbaar gestelde bedrijfsauto, waarop
de naam van de werkgever prijkte. De kantonrechter
heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden en over-
woog:
'Door zijn handelen heeft de werknemer de eigen-
dommen van de werkgever, te weten de bedrijfsauto,
aan gevaar blootgesteld. Hij heeft de auto gebruikt
toen hij onder invloed van alcohol en drugs was en
bovendien heeft de werkgever risico gelopen dat de
naam van haar bedrijf in verband zou worden ge-
bracht met de brandstichting. De werknemer heeft de
bedrijfswagen ook geruime tijd onbeheerd achterge-
laten. De werknemer is gearresteerd en daardoor niet
in staat zijn werkzaamheden te verrichten. Nu dit
door zijn eigen toedoen is gebeurd is hij er verant-
woordelijk voor dat hij niet in staat is de overeenge-
komen werkzaamheden te verrichten.' Toch is
ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet gegeven
als vaststaat dat er een misdrijf is gepleegd dat
verband houdt met het werk en de werknemer
hiervan een ernstig verwijt te maken valt. De kan-
tonrechter maakt immers een belangenafweging.

Ktr. Lelystad 17 juli 2002, JAR 2002/194
Een buschauffeur met 20 dienstjaren rijdt onder
werktijd opzettelijk een wegwerker aan. Hij is hier-
voor in voorlopige hechtenis genomen en uiteindelijk
strafrechtelijk veroordeeld. De kantonrechter
overwoog:
fEen afweging van de persoonlijke omstandigheden
van X. tegen de aard en de ernst van de gedragingen
op 13 maart 2002, mede in aanmerking nemende de
duur van het dienstverband en de wijze waarop de
dienstbetrekking is vervuld, leiden naar het oordeel
van de kantonrechter tot de conclusie dat een vol-
doende dringende reden ontbreekt. Ook de subsidiair
aan het verzoek ten grondslag gelegde verandering in
de omstandigheden kan niet leiden tot een ontbinding
van de arbeidsovereenkomst.'

___ Te volgen procedure
Welke procedure voor de werkgever de voorkeur
verdient, hangt af van de omstandigheden. Ontslag
op staande voet houdt slechts stand als het ontslag
gegrond is op de detentie in samenhang met het feit
dat aan de detentie ten grondslag ligt én dit feit in
verband staat met de werkzaamheden. Bij deze



wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal
de werkgever echter bij een ontkennende werknemer
al snel in de problemen komen met de onschuldpre-
sumptie. Indien de werknemer eenmaal gedetineerd is,
is aan het vereiste van onverwijldheid van het ontslag
op staande voet ook vaak niet meer voldaan. De
CWI-procedure is een mogelijkheid, maar het is
waarschijnlijk dat deze minder vaak tot beëindiging
van de arbeidsovereenkomst zal leiden dan een ont-
bindingsverzoek bij de kantonrechter. De werkgever
van wie de werknemer is gedetineerd, omdat hij
wordt verdacht van of is veroordeeld voor een straf-
baar feit en om die reden de arbeidsovereenkomst wil
beëindigen, lijkt de meeste kans te maken bij de
ontbindingsrechter.
Indien er geen enkel verband is met de werkzaam-
heden is de kans op ontbinding, blijkens de recht-
spraak, klein. Er zullen dan ook aanvullende gronden
moeten worden aangevoerd in het verzoekschrift. De
meest voor de hand liggende grond is de duur van de
detentie en de daaruit voortkomende organisatorische
problemen.21 Voor de vergoeding zijn verwijtbaarheid
en risicosfeer de sleutelwoorden. Als er wel (indirect)
verband is met de werkzaamheden, wordt ontbinding
vaak gerechtvaardigd geacht, behoudens een
belangenafweging die in zeldzame gevallen in het
voordeel van de werknemer uitvalt. Het enkele
gemis aan vertrouwen kan nopen tot beëindiging van
de arbeidsovereenkomst. Als wantrouwen misplaatst
wordt geacht (bijvoorbeeld omdat én de schuld van
de werknemer niet is vast komen te staan én
controle op de werknemer eenvoudig kan worden
bewerkstelligd), is beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst een te vergaand middel en treedt
de onschuldpresumptie naar voren. Bij de
belangafweging gelden 'klassieke' criteria als functie,
leeftijd, functioneren en de duur van het
dienstverband. Specifiek voor de gedetineerde werk-
nemer is van belang hoelang de detentie duurt, de
aannemelijkheid van schuld, het verband met de
werkzaamheden, of hij zich heeft afgemeld, zodat de
werkgever weet waarom hij er niet is22 en of hij zich
na invrijheidstelling spoedig heeft gemeld bij de
werkgever.23 Spanningen en weerstand onder collega's
worden meestal niet van belang geacht. De werkgever
wordt geacht ervoor te zorgen dat de werknemer kan
terugkeren op de werkvloer. Zo nodig dient hij

21. Ook als de duur van de detentie onbekend is, zoals bij ter
beschikking gestelden, kan dit een reden voor ontbinding zijn;
Ktr. 's-Hertogenbosch 25 mei 2005, J AR 2005/227.

22. Ktr. Zwolle 5 juli 1996, J AR 1996/195.

hiertoe een bemiddelende en voorlichtende rol te
vervullen.24

In de belangenafweging kan tevens worden betrokken
dat de werknemer dubbel gestraft zou worden indien
hij door detentie zijn baan verliest. Van de kant van
de werkgever is bij deze belangenafweging van
belang of er schade wordt geleden door de
afwezigheid van de werknemer.25

___ Conclusie

Einde van de arbeidsovereenkomst wegens detentie
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in de
rechtspraak. In eerdere jurisprudentie werd veelal
overwogen dat het niet verschijnen op het werk we-
gens detentie een dringende reden opleverde indien de
detentie tenminste niet zonder voldoende grond had
plaatsgevonden. Als dat vaststond, werd opzegging of
ontbinding van de arbeidsovereenkomst of zelfs ont-
slag op staande voet in de meeste gevallen gebillijkt.
Een onderscheid dat in de recente rechtspraak en bij
de CWI gemaakt wordt, is of de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst gegrond is op het enkele feit dat
de werknemer gedetineerd is en daarom niet op het
werk kan verschijnen of op de detentie in samenhang
met het delict dat aan de detentie ten grondslag ligt.
Een ander punt dat altijd aan de orde zal komen, is de
vraag of er verband bestaat tussen het werk en de
reden van de detentie en, zo ja, in welke mate. Het
sluitstuk is de belangenafweging waarbij alle om-
standigheden van het geval een rol kunnen spelen.
Uit recente rechtspraak blijkt dat het feit dat de
werknemer de bedongen arbeid enige tijd niet kan
verrichten wegens detentie op zichzelf meestal geen
reden (meer) is voor beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst. Dat is niet anders als de detentie op goede
gronden plaatsvindt. Hierbij is van belang dat de
werkgever geen loonschade lijdt.

Ontslag wegens detentie in samenhang met het feit
dat aan de detentie ten grondslag ligt
Het enkele onwettig afwezig zijn levert dus over het
algemeen geen reden meer op voor beëindiging van de

24. Zie hierover F.W.G. Ambagtsheer, 'Einde van de dienstbe
trekking wegens (verdenking van ) misdrijf', ArbeidsRecht
1997, 59; Ktr. Breda 6 juli 1997 en 10 juli 1997, Prg. 1997, nr.
4814; Ktr. Harderwijk 30 juli 1987, Prg. 1987, nr. 2767 en Ktr.
Rotterdam 7 maart 1994, Prg. 1994, nr. 4077 en Ktr. Eindhoven
3 juni 2005, J AR 2005/223.

25. Zie hierover PJ. Jansen, 'Ontslag en ontbinding wegens ver
zuim door detentie', ArbeidsRecht 1998, 39. Hiervoor kan
onder meer gelet worden op de duur van de detentie en de
organisatorische problemen die bij de werkgever ontstaan door
afwezigheid van de werknemer. Zie bijvoorbeeld Ktr. Utrecht 4



arbeidsovereenkomst, maar de detentie in samenhang
met het feit dat aan de detentie ten grondslag ligt, kan
wel een reden voor beëindiging opleveren. Van
belang is hiervoor geworden of er (indirect) verband
bestaat tussen dat strafbare feit en de werk-
zaamheden. Is dat verband er niet, dan is het beëin-
digen van de arbeidsovereenkomst in de meeste ge-
vallen niet mogelijk. Is er wel verband met de werk-
zaamheden, dan zal de arbeidsovereenkomst over het
algemeen beëindigd kunnen worden. Dit is te meer
het geval als het strafbare feit een concreet gevaar
voor (de werkzaamheden van) de werkgever oplevert.
Of de werknemer het strafbare feit bekend heeft, of
dat hij strafrechtelijk veroordeeld is, komt in de hui-
dige rechtspraak steeds minder naar voren. Als er een
nauw verband is tussen het delict en de werkzaam-
heden, zal de werkgever, ook bij een strafrechtelijke
vrijspraak, het vertrouwen in de werknemer kwijt
zijn, al zal in dat geval aan een ontbinding een (ho-
gere) vergoeding kunnen worden gekoppeld. In de
recente rechtspraak ligt het accent op een be-
langenafweging, die indien het delict geen verband
houdt met de werkzaamheden, meestal in het voor-
deel van de werknemer uitvalt.


