
Ontslag bij liegen over 
nevenwerkzaamheden 

Gelijk en ongelijk

Het principe
De cao’s voor het primair en voortgezet 
onderwijs bevatten een bepaling die de 
werknemer verplicht de werkgever in ken-
nis te stellen van het aanvaarden van een 
betrekking aan een andere onderwijsinstel-
ling en van alle andere werkzaamheden 
waarvoor de werknemer salaris of inkomen 
uit arbeid ontvangt. Zie bij voorbeeld artikel 
11.� van de CAO PO �006/�00�.

Het geschil
Een werknemer is gedeeltelijk arbeidson-
geschikt, en accepteert een betrekking bij 
een ander bestuur zonder dit te melden in 
de gesprekken met haar werkgever over re-
integratie. Nadat het UWV melding maakt 
van een betrekking elders vraagt de werk-
gever expliciet of betrokkene een aanstelling elders heeft, 
hetgeen zij expliciet ontkent.
Nadat duidelijk wordt dat de werknemer wel degelijk elders 
een betrekking heeft aanvaard, verleent de werkgever haar 
strafontslag wegens het opzettelijk verstrekken van onjuiste 
informatie en het aldus frustreren van het re-integratiepro-
ces. De werknemer is het hiermee niet eens, omdat zij wel 
over een betrekking zou hebben gesproken en zij niet wist 
dat een tijdelijk dienstverband ook als een meldingsplichtige 
betrekking valt aan te merken. Verder beroept zij zich met 
name op miscommunicatie.

De uitspraak
De rechtbank Haarlem oordeelt in zijn uitspraak van 
10 november �006 dat uit niets blijkt dat de werknemer 
tijdens de besprekingen of in antwoord op het schriftelijk 
verzoek haar aanstelling elders aan haar werkgever heeft 
gemeld. Hierdoor heeft zij in strijd met de meldingsplicht van 
de cao gehandeld. Dit kwalificeert de rechtbank als plichts-
verzuim. Omdat de cao een verplichting op de werknemer 
legt, doet een beroep op miscommunicatie niet terzake.
Ook meent de rechtbank dat strafontslag, de zwaarste straf 
die de cao kent, is gerechtvaardigd aangezien de werkne-

mer haar werkgever bij herhaling niet dan wel onjuist heeft 
geïnformeerd. Het strafontslag was voorts mede gerechtvaar-
digd omdat het nog eens twee maanden duurde voordat de 
werknemer het -onjuiste- ontkennende antwoord gaf op de 
schriftelijke vraag of zij elders een betrekking had aanvaard. 
Werknemers betoog dat het strafontslag geen stand zou 
kunnen houden omdat de termijn voor het mogen straffen, 
te weten tot negen maanden na het plichtsverzuim, was ver-
streken, wijst de rechtbank van de hand. Deze vangt niet aan 
bij aanvaarding van de betrekking of tijdens de re-integratie-
besprekingen maar nadat het UWV zijn melding deed en de 
werkneemster onjuist antwoordde. Het strafontslag lag bin-
nen negen maanden na deze laatste gebeurtenis.

Suzan Ideler–Ouwens
Vincent Kellenaar
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