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Seksuele intimidatie 

‘’Seksuele intimidatie is enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een 

seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt 

aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende of kwetsende 

omgeving wordt gecreëerd’’ 
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• Het is niet de bedoeling om in rechte te strijden over de innerlijke 
belevingswereld van betrokkenen (Kamerstukken II 2005/06, 30237, 
6) 

• Het moet gaan om gedrag dat een normaal weldenkend mens heeft 
kunnen beleven als seksueel van aard (CRvB 15 mei 2003, TAR 
2003/153) 

NB Leprastichting-arrest: Billen knijpen in de darkroom (JAR 
2009/202)  

 



• Dubbelzinnige opmerkingen 

• Onnodig aanraken 

• Gluren 

• Pornografische afbeeldingen op het werk 

• Aanranding en verkrachting 

• Seksuele chantage, die zodanig is dat de kans op promotie en beslissingen over het 

werk afhangt van verrichte seksuele diensten  

 

 

Seksuele intimidatie 

Verschijningsvormen (Kamerstukken II, 05/06, 30552, 3 MvT): 
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Zorgplicht werkgever 

Een werkgever dient zorg te dragen voor een 
veilige werkplek vrij (voor zover mogelijk) van 
psychosociale arbeidsbelasting (art. 3 Arbowet) 

• Arbeidsomstandighedenwetgeving 

 

• Gelijke behandelingswetgeving 

 

• Goed werkgeverschap 

 

• Verbod victimisatie-ontslag  
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Zorgplicht werkgever 

- JIN 2013/128: Heldere gedragsregels en een 

waarschuwing ontbraken, bovendien was de 

werknemer 62 jaar. 

- Kantonrechter Alkmaar 27 februari 2018: een 

groepsleider, die seksueel contact had met een aan zijn 

zorg toevertrouwde bewoner van een verpleeghuis, 

overtrad verschillende regels. 

- ‘One strike you’re out’-beleid Google en Facebook 

- Leidinggevenden Amsterdam UMC nemen deel aan 

clinics omtrent ‘ongewenste omgangsvormen’. 
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Preventief beleid 

Bedrijfscultuur 
- Hof Den Haag 18 april 2017: Knuffelcultuur. Kok die 

pensioenleeftijd nadert en 16 jarige meisjes. In billen en 

borsten knijpen. 

- Hof Den Haag 13 februari 2018: Ondanks de lossere 

omgang tussen collega’s had werknemer moeten 

begrijpen dat hij grenzen overschreed, zeker nu 

collega’s dit meermalen hebben laten merken. 



Zorgplicht werkgever 

 Kenbaarheid: 

 

- Hof Arnhem-Leeuwarden 20 februari 2018: 

werknemer was al eerder gewaarschuwd voor het 

seksueel intimideren van Poolse uitzendkrachten.  

- Kantonrechter Maastricht 12 juli 2018: docent was al 

eerder gewaarschuwd wegens ongepast en seksueel 

intimiderende gedragingen tegen studenten. 

- Hof Den Haag 16 juni 2020: leidinggevende was al 

eerder aangesproken op grensoverschrijdend gedrag 

 

 Passendheid/ ultimum remedium: 

 

- JAR 2018/26: Werknemer had overgeplaatst kunnen 

worden naar een jongensklas. 

- Kantonrechter Amsterdam 1 mei 2018: Werknemer 

ProRail was 58 jaar en 40 jaar in dienst. 
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Sanctiebeleid 

Klachtenprocedure / onderzoek 

 Niet zorgvuldig uitvoeren onderzoek kan werkgever 

duur komen te staan: 

 

- Kantonrechter Amsterdam 1 mei 2018: ontslag op 

staande voet vernietigd wegens niet houden aan 

klachtenregeling door werkgever, billijke vergoeding 

EUR 10.000. 

- Kantonrechter Maastricht 22 maart 2018: werkgever 

had extern onderzoeksbureau moeten inschakelen.  



 

• Kantonrechter Maastricht 12 juli 2018 (r.o. 4.11):  

 

“Met SZH is de kantonrechter van oordeel dat [verweerder, verzoeker in het voorwaardelijk tegenverzoek] 

ernstig verwijtbaar gehandeld heeft door het op deze wijze geven van een massage-les en door meldster 

1 op de billen te tikken met de mededeling dat hij dat al langer had willen doen.” 

 

 Dus geen transitievergoeding 

 

 

 

HR 17 juli 2020 (I) 
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•Hof Den Bosch 2 mei 2019 (r.o. 3.19 – 3.22): 

 

“Anders dan de kantonrechter heeft geoordeeld, acht het hof op grond van de onbestreden inhoud van de 

gedingstukken en het ter zitting verhandelde de gestelde feiten en omstandigheden onvoldoende voor de 

conclusie dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen als bedoeld in artikel 7:673 lid 7 sub c BW.  

Voor dat oordeel acht het hof met name relevant dat [verweerster] zelf ook een zeker aandeel heeft in het 

voorgevallene. Uit het onderzoek van de ombudsman (productie 26 bij het verzoekschrift) komt naar voren 

dat studenten aan de [school] onzeker zijn over waar de grenzen liggen van wat wel en niet mag.”  

“Voorts acht het hof van belang dat niet gebleken is dat [verweerster] na het vertrek van directeur [voormalig 

directeur] in 2013, [appellant] nog verder gemonitord heeft bij het aanpassen van zijn didactiek of 

lesinvulling.” 

“Ten slotte neemt het hof in aanmerking dat niet gebleken is dat bij de hier aan de orde zijnde verwijten bij 

[appellant] kwade bedoelingen voorzaten.”  

 

 

 

HR 17 juli 2020 (II) 
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•Hoge Raad 17 juli 2020 overweegt (r.o. 3.1 – 3.3) dat het hof in aanmerking heeft genomen dat: 

• de docent herhaaldelijk was gewaarschuwd 

• de docent verantwoordelijke was voor een veilige leeromgeving 

• de ‘biltik’ en opmerking geen enkel didactisch doel dienden 

• de massage grensoverschrijdend was en dat de docent de leerlinge geen keuze had gelaten 

Gelet hierop en op de stellingen van werkgever is het oordeel van het hof onvoldoende 

begrijpelijk 

Uit de overwegingen blijkt bovendien niet: 

• waarom onduidelijkheid over grenzen relevant is, nu docent specifiek is gewaarschuwd 

• waarom niet monitoren meebrengt dat geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid 

 

 

 

 

 

HR 17 juli 2020 (III) 
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Conclusie? 

 

•AG: Seksuele intimidatie in beginsel altijd ernstig verwijtbaar 

•De Hoge Raad laat zich enkel uit over gebrekkige onderbouwing van het hof 

•Tekortkoming werkgever lijkt in ieder geval minder relevant voor ernstig verwijtbaar handelen 

werkgever 

•Woondroomzorg 

•Tendens striktere toetsing? 

•Geen kwade bedoelingen relevant? Vgl. kantonrechter Leiden 5 februari 2020 (JAR 2020/75) 

 

 

 

HR 17 juli 2020 (IV) 
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