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16:00 – 17:00 uur Presentatie Frank ter Huurne

17:00 – 18:00 uur Presentatie Martijn van de Beek (Hoffmann)
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 Inleiding: wat is fraude?

 De verschillende onderzoeksmethoden

 De onderzoeksmiddelen

 Wettelijke kaders

 Algemene beginselen van zorgvuldig onderzoek

 Jurisprudentie over positie van werknemer tijdens onderzoek

 Ontslag

Programma
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● Er bestaan veel definities van fraude: van oplichting door vervalsing van de administratie en 
het niet nakomen van regels tot misleiding, bedrog of schending van vertrouwen

● Kernwoorden zijn bedriegen, misleiden, zwendelen en bedrog

● Het begrip fraude is niet in het Wetboek van Strafrecht gedefinieerd, alleen een aantal 
verschijningsvormen van fraude zijn strafbaar gesteld zoals valsheid in geschrifte, 
verduistering en oplichting

● Alleen in de Wet toezicht accountantsorganisaties wordt een definitie gegeven:
“onder fraude [...] wordt verstaan een opzettelijk handelen of nalaten waarbij 
misleiding wordt gebruikt om een wederrechtelijk voordeel te behalen en waarbij de 
aard of de omvang zodanig is dat beslissingen die in het maatschappelijk verkeer 
worden genomen op grond van de financiële verantwoording van de controlecliënt 
zouden kunnen worden beïnvloed door die misleiding”

Wat is fraude?
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● Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar ook intimidatie, 
stalking, discriminatie, enzovoorts

En wat is grensoverschrijdend gedrag?
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● Een werkgever die wangedrag vermoedt, zal dit meestal willen onderzoeken, zodat het kan 
worden beëindigd en de betrokken werknemer zo nodig disciplinair bestraft kan worden

● Een onderzoek kan worden uitgevoerd door:
– Werkgever (eigen intern onderzoek)
– Particulier recherchebureau
– Forensisch accountant (fraude en financiële criminaliteit)
– Justitie
– Advocaat?

● Voordelen? Nadelen?

Onderzoeksmethoden
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● Mogelijke onderzoeksmiddelen:
– Cameratoezicht
– Onderzoek internet en e-mail
– Meeluisteren gesprekken
– Onderzoek digitale informatie (bijvoorbeeld GPS)
– Bronnenonderzoek
– Interview
– Observatie
– DNA-onderzoek?

Onderzoeksmiddelen
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● De wettelijke kaders met betrekking tot een onderzoek door een werkgever naar het doen 
en laten van een werknemer worden bepaald door:
– Artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap)
– Artikel 7:660 BW (instructierecht werkgever)
– Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
– Grondwet
– Algemene verordening gegevensbescherming

● Verder: CAO’s, individuele arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen, 
controlevoorschriften, gedragscodes, declaratieprocedures, enzovoorts

● Indien werkgever gebruik maakt van particulier recherchebureau, gelden ook:
– Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
– Privacygedragscode voor de particuliere onderzoeksbureaus

● Indien werkgever forensisch accountants inschakelt, gelden ook:
– Praktijkhandreiking persoonsgerichte onderzoeken
– Verordening Gedragscode

Wettelijke kaders
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● De zaken waarin (onrechtmatig verkregen) bewijs niet wordt toegelaten, zijn beperkt 
doordat de rechter in een civiele procedure een grote vrijheid van waardering van het 
bewijs heeft (artikel 152 Rv)

● Onrechtmatig verkregen bewijs mag worden gebruikt, tenzij er bijkomende omstandigheden 
zijn die zich hiertegen verzetten ('ja-tenzij-regel') (HR 18 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:942; HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR2014:1632)

● Materiële waarheidsvinding is het primaire belang waardoor de balans van de 
belangenafweging vaak doorslaat naar de zijde van de werkgever die onregelmatigheden in 
zijn onderneming moet kunnen opsporen

● Soms compenseert de kantonrechter het toelaten van onrechtmatig verkregen bewijs wel 
door een (hogere) vergoeding

● Of geldig ontslag op staande voet, maar wel transitievergoeding?

Onrechtmatig verkregen bewijs?
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● Casus: in een ziekenhuis was een anonieme dreigbrief verstuurd en werkgever heeft daarop 
de schrijver van de brief een termijn van één week gegeven om zich vrijwillig te melden

● Toen enige reactie uitbleef, heeft de werkgever recherchebureau ingeschakeld om een 
handschriftonderzoek uit te voeren

● Uit dit onderzoek gebleken dat een werkneemster, een verpleegkundige, de anonieme 
briefschrijfster zou kunnen zijn, maar het handschriftonderzoek gaf niet 100% zekerheid en 
de werkgever heeft daarom besloten over te gaan tot DNA-onderzoek

● De medewerkers van de betreffende afdeling hebben hieraan meegewerkt en op 7 juli 2005 
bloed gegeven

Casus
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● Op 12 juli 2005 wilde de werkneemster haar bloedstaal weer terug en werkgever heeft 
besloten dit verzoek in te willigen, maar bij navraag bij het laboratorium bleek dat het 
onderzoek al was afgerond en dat het DNA-materiaal dat was aangetroffen op de dreigbrief 
van de werkneemster was gevonden

● De werkgever heeft vervolgens ontbinding verzocht

● Wat is het oordeel van de rechter?

Casus
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● Ktr. Amsterdam 19 oktober 2005, JAR 2006/1: omdat gehanteerde onderzoeksmethoden 
zeer ingrijpend waren, had de werkgever zorgvuldiger met de belangen van de 
werkneemster moeten omgaan

● Kantonrechter verweet werkgever ook dat hij direct was overgegaan tot het indienen van 
het ontbindingsverzoek en niet één keer met de werkneemster had gesproken over zijn 
vermoeden dat zij de dader was

● Het meest verwijtbaar was volgens de kantonrechter dat de werkgever de uitkomsten van 
het DNA-onderzoek had gebruikt, terwijl de werkneemster haar toestemming daarvoor had 
ingetrokken

● De kantonrechter liet de uitkomst van het DNA-onderzoek daarom buiten beschouwing en 
concludeerde dat onzeker was of de werkneemster de brief had geschreven

● Ontbinding met toekenning van een vergoeding op basis van correctiefactor 1,5 (€ 100.000)

Casus
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● Het kan noodzakelijk zijn de werknemer bij aanvang van het onderzoek vrij te stellen van 
werkzaamheden

● Hier geldt de 'onschuldpresumptie': de werkgever dient, zolang fraude nog niet is komen 
vast te staan, ervan uit te gaan dat de betrokken werknemer 'onschuldig' is en mag de 
werknemer dus niet op een of andere wijze als 'schuldig' behandelen

● Bovendien dient de vrijstelling van werkzaamheden gerechtvaardigd te zijn in relatie tot het 
vermoeden

● Het spreekt vanzelf dat een werkgever niet op het onderzoek mag vooruitlopen door de 
betrokken werknemer bij voorbaat op staande voet te ontslaan (en daarna het ontslag met 
het onderzoek te valideren); al sinds het arrest Gelderse Streekvervoermaatschappij (HR 15 
februari 1980, NJ 1980, 328) heeft een werkgever de ruimte eerst een zorgvuldig 
onderzoek te doen, zonder dat de onverwijldheid in het gedrang komt

Juridische positie werknemer tijdens onderzoek
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● Goed werkgeverschap wordt ingekleurd door klassieke beginselen van zorgvuldig 
onderzoek, zoals:
– motiveringsbeginsel
– vertrouwensbeginsel
– proportionaliteitsbeginsel
– subsidiariteitsbeginsel
– gelijkheidsbeginsel
– hoor en wederhoor
– concreet vermoeden van fraude (geen 'fishing expedition')

Algemene beginselen van zorgvuldig onderzoek
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● In arrest L./Wennekes Lederwaren (HR 27 april 2001, JAR 2001/95) is een aantal algemene 
beginselen van zorgvuldig onderzoek vastgelegd

● Casus: werkgever, Wennekes, had een recherchebureau ingeschakeld om fraude op te 
sporen, omdat het vermoeden bestond dat een werkneemster geld verduisterde

● Vervolgens werd een andere werkneemster, verkoopster L., op staande voet ontslagen, 
omdat zij geld zou hebben verduisterd en dit zou blijken uit videobeelden

L./Wennekes Lederwaren
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● De verkoopster betoogde dat Wennekes een ongerechtvaardigde inbreuk op haar recht op 
privacy had gemaakt en dat het bewijsmateriaal daarom onrechtmatig was verkregen; het 
recherchebureau had namelijk buiten medeweten van de werknemers camera's geplaatst

● HR oordeelde dat een concreet vermoeden bestond dat een werknemer zich schuldig had 
gemaakt aan strafbare feiten en dat dit vermoeden alleen met gebruikmaking van een 
verborgen camera kon worden gestaafd (proportionaliteitsbeginsel). Wennekes had 
bovendien, aldus HR, een gerechtvaardigd belang door middel van een camera opnamen te 
maken zonder de werknemers eerst te waarschuwen, terwijl de opnamen slechts de 
gedragingen van het personeel bij de kassa betroffen (subsidiariteitsbeginsel)

● HR: het bewijsmateriaal kon worden gebruikt, ook als Wennekes een ongerechtvaardigde 
inbreuk op het recht op privacy van de verkoopster zou hebben gemaakt

● Zie ook: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:397; 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5398; Rechtbank 
Limburg 25 april 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3967; Rechtbank Rotterdam 6 maart 2018 
ECLI:NL:RBROT:2018:2137

L./Wennekes Lederwaren



17

● Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1015: een 
werkgever schakelt een recherchebureau in om een directeur, tevens statutair bestuurder, 
te observeren

● Het hof constateert dat de werkgever niet eerst met de werknemer in gesprek is gegaan 
terwijl de verweten gedragingen daar aanleiding toe geven. Vervolgens zijn zware middelen 
ingezet door het recherchebureau: statisch en dynamisch observeren van de werknemer, 
plaatsen van GPS, onder valse voorwendselen laten inleveren van telefoon en iPad, verhoor 
door rechercheurs en opstellen van het rapport

● Van enige noodzaak voor de inzet van deze methodes is niet gebleken en de 
opsporingsmiddelen zijn daarmee disproportioneel, aldus het hof. Deze kwalificatie is mede 
van belang voor de hoogte van de billijke vergoeding aangezien de werkgever ernstig 
verwijtbaar handelt. De billijke vergoeding is desondanks ‘slechts’ € 20.000 (één 
maandsalaris), mogelijk gevolg van een aanzienlijke contractuele beëindigingsvergoeding, 
te weten € 345.694

Disproportioneel onderzoek
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● Kantonrechter Den Haag (24 februari 2011, JAR 2011/79): inschakelen recherchebureau om 
ziekte te controleren is alleen toelaatbaar “indien er voldoende objectieve en genoegzame 
redenen zijn voor inbreuk op privéleven van de werknemer”

● Rechters lijken streng(er) te zijn met name ten aanzien van de vraag of het inschakelen van 
een recherchebureau proportioneel en noodzakelijk is en voldoet aan de subsidiariteit, bij 
het controleren van de (nevenactiviteiten van een) zieke werknemer. Het is zelfs mogelijk 
dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding waarvan de werkgever een ernstig 
verwijt gemaakt kan worden, met een (hoge) billijke vergoeding als gevolg (Rechtbank 
Gelderland 25 februari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1534)

● Kortom, goed werkgeverschap brengt mee dat niet lichtvaardig een recherchebureau wordt 
ingeschakeld: een concrete verdenking is vereist 

Inschakeling recherchebureau
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● Vermoeden bevestigd door onderzoek; en dan?

● Basisvoorwaarden voor sanctie als straf voor wangedrag vergelijkbaar met strafrecht:
– Geen straf zonder schuld/onschuldpresumptie
– Ne bis in idem
– Subsidiariteit en proportionaliteit
– Zorgvuldig verloop onderzoek (transparantie, informeren werknemer, hoor en 

wederhoor)
– Motiveringsbeginsel
– Vertrouwensbeginsel
– Gelijkheidsbeginsel

Sancties
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● Disciplinaire maatregelen:
– Schriftelijke waarschuwing/berisping
– Vermindering verlof
– Loonsverhoging onthouden
– Boete (artikel 7:650 BW)
– Schorsing
– Ontslag
– Demotie?

Sancties
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● Ontslag op staande voet = opzegging wegens dringende reden

● Ook mogelijk: ontbinding

● Rechtspraak divers

Ontslag op staande voet
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1. Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om 
een dringende reden, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de 
wederpartij.

Artikel 7:677 BW
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1. Objectief en subjectief dringende reden

2. Onverwijldheid

3. Mededeling

4. Relevantie van persoonlijke omstandigheden werknemer

Formele vereisten
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● Objectief dringende reden: aangevoerde reden dient door een weldenkend mens als 
dringend te worden ervaren

● Of sprake is van objectief dringende reden, bepaalt rechter op basis van maatschappelijke 
opvattingen

• uitkomst daardoor onvoorspelbaar?

● Of een bepaalde situatie een objectief dringende reden oplevert, kan ook afhangen van de 
sector waarin werkgever opereert

Zie ook: ECLI:NL:RBNNE:2015:4807 (RAR 2016/22, stanleymes)

Objectief dringende reden
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● Subjectief dringende reden: de partij die de arbeidsovereenkomst wegens een dringende 
reden opzegt, moet deze reden ook zelf als dringend ervaren

● De reactie van de werkgever op vergelijkbaar gedrag in het verleden speelt daarbij een 
belangrijke rol

● Ook dient bekeken te worden of de werknemer al eerder op zijn gedrag is aangesproken: de 
‘druppel die de emmer doet overlopen’ doctrine (HR 15 februari 1991, NJ 1991, 340)

Subjectief dringende reden
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● De eis van onverwijldheid is tweeledig:
1. de opzegging dient onverwijld te geschieden na vaststelling van het feit dat een 

dringende reden oplevert
2. de reden dient onverwijld na de opzegging te worden medegedeeld

● Wat is onverwijld? Maximale speling drie dagen

● Voor formuleren dringende reden en advies daarbij, niet voor onderzoek (onderzoek vindt 
plaats vóór opzegging)

● De zorgvuldigheid van onderzoek naar ontslag op staande voet geniet meer prioriteit dan de 
eis van onverwijldheid, omdat de zorgvuldigheid en deugdelijk onderzoek essentieel zijn, 
voordat een werkgever kan overgaan tot het ultimum remedium van ontslag op staande 
voet

Onverwijldheid/mededeling
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● In het kader van onverwijldheid dient de werkgever voortvarend te handelen. Of hiervan 
sprake is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval (Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 9 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1313):
– Aard en omvang noodzakelijk onderzoek
– Behoedzaamheid bij onderzoek om geen onrust in bedrijf van werkgever te wekken
– Eventuele noodzaak inwinnen juridisch advies
– Verzamelen bewijs

● Eis van onverwijldheid gaat in op moment van vermoeden, niet op het moment dat de 
dringende reden komt vast te staan: de eis van onverwijldheid is dus eigenlijk een 
drietrapsraket

● De werkgever mag de werknemer een termijn geven om zelf ontslag te nemen; maakt de 
werknemer daarvan geen gebruik, dan is een daaropvolgend ontslag op staande voet nog 
steeds onverwijld (HR 4 november 1983, NJ 1984, 187)

● Artikel 7:670b BW: bedenktermijn van twee weken voor 
vaststellingsovereenkomst. Daarna alsnog ontslag op staande voet? Ja, maar niet 
treuzelen

Onverwijldheid/mededeling
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● Indien er een relatief lange periode zit tussen de handeling die de dringende reden oplevert 
en het ontdekken van die handeling, kan de arbeidsovereenkomst niettemin nog onverwijld 
worden opgezegd (HR 27 april 2001, JAR 2001/95, L./Wennekes Lederwaren)

● Van de werkgever mag worden verwacht dat hij bij een ernstig verwijt als fraude zorgvuldig 
onderzoek verricht (Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 februari 2018, 
ECLI:NL:GHSHE:2018:726). Het kan in die zin gerechtvaardigd zijn dat het onderzoek 
langer duurt, daarbij wel de ernst van de gedraging van betekenis (Rb. Limburg 19 juli 
2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:6932)

Onverwijldheid/mededeling
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● Er bestaat geen hoorplicht, maar werknemer horen is wel raadzaam (Gerechtshof Den Haag 
29 november 2011, RAR 2012/41)

● Goed werkgeverschap brengt namelijk mee dat de werkgever in beginsel hoor en 
wederhoor moet toepassen in het kader van het onderzoek naar de dringende reden 
(Gerechtshof Den Haag 23 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2437)

● De werkgever is zo in staat de nodige kennis te vergaren over de relevante feiten en de af 
te wegen belangen. De reactie van de werknemer zal kunnen bijdragen aan de 
bewijsvoering of juist de werknemer kunnen ontlasten

● Advies: werknemer altijd horen, omdat anders het gevaar groot is dat rechter 
oordeelt dat door een eenzijdige blik op de situatie te snel ontslag op staande voet 
is gegeven

Onverwijldheid/mededeling
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● Hoofdregel: in geval van opzegging van een arbeidsovereenkomst om een dringende reden 
dient die reden onverwijld aan de wederpartij te worden meegedeeld (artikel 7:677 lid 1 
BW). De strekking hiervan is dat voor de wederpartij onmiddellijk duidelijk behoort te zijn 
welke eigenschappen of gedragingen de ander hebben genoopt tot het beëindigen van de 
dienstbetrekking

● De werkgever dient te stellen en zo nodig te bewijzen dat de door de werkgever 
meegedeelde ontslaggrond zich heeft voorgedaan en is aan te merken als dringende reden

Onverwijldheid/mededeling
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● In het arrest Schrijvers/Van Essen (HR 12 februari 1999, JAR 1999/102) heeft de Hoge 
Raad een extra eis toegevoegd: volgens de Hoge Raad moeten bij de beoordeling of er 
sprake is van een dringende reden ‘de omstandigheden van het geval, in onderling verband 
en samenhang in aanmerking moeten worden genomen’

● Daarbij dienen te worden betrokken:
– De aard en ernst van de gedragingen
– De aard en duur van de dienstbetrekking
– De wijze waarop de werknemer die dienstbetrekking heeft vervuld
– De persoonlijke omstandigheden van de werknemer zoals leeftijd, privé situatie en de 

gevolgen die een ontslag op staande voet voor de werknemer hebben

● Uitkomst dus onvoorspelbaar

Persoonlijke omstandigheden
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● Bewijslast van aanwezigheid (objectief en subjectief) dringende reden en de onverwijldheid 
van de opzegging rust op de partij die arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden 
opzegt

● WWZ: bewijsrecht van toepassing indien nodig

● Stelplicht van de werkgever m.b.t. de onverwijldheid van het ontslag is tweeledig:
1. Stellen wanneer vermoeden is ontstaan
2. Stellen welke stappen daarna in het onderzoek zijn gedaan en door wie en hoe 

die stappen hebben geculmineerd in het ontslag op staande voet

Stelplicht en bewijslast
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● Hoever een werkgever kan gaan, zal per onderzoek verschillen; steeds zal de afweging 
gemaakt moeten worden of het schenden van het recht op privacy van de betrokken 
werknemer gerechtvaardigd is gezien de onderzoeksdoelstelling

● Het valt op dat in de gepubliceerde uitspraken weinig of niet wordt verwezen naar 
bijvoorbeeld de beroepsregels: rechters vallen vaak terug op de klassieke beginselen van 
zorgvuldig onderzoek

● Over de zaken waarin onderzoek was verricht door een recherchebureau kan worden 
gesteld dat onjuistheden of onvolkomenheden in de recherchewerkzaamheden op het 
‘bordje’ van de werkgever komen

● Onzorgvuldig recherchewerk leidt in ontslagprocedures vaak tot complicaties voor de 
werkgever; indien de werknemer bijvoorbeeld aan een kruisverhoor is onderworpen of 
indien de werkgever zich blindelings heeft laten leiden door een incompleet rapport van een 
recherchebureau, dan wordt ontslag lastig of leidt dit tot (een) hogere vergoeding

Conclusies


