
	  
	  

 
Raakvlakken tussen Strafrecht & Arbeidsrecht  

Programma 
 
10:00 – 11:15 uur Introductie 
 
Korte bespreking van de meest voorkomende strafbare feiten die gepleegd (kunnen) 
worden in dienstverband, zoals diefstal, fraude, verduistering en welke strafbare feiten 
die van invloed zijn op het dienstverband. 
 
Strafbare feiten op de werkvloer 

-‐ Vermogensdelicten: Diefstal/ Fraude/Verduistering 
-‐ Geweldsdelicten: Afdreiging /afpersing /chantage 
-‐ Overtreding rij- en rusttijden 
-‐ Met alcohol rijden tijdens werktijd 
-‐ Zedendelicten: Kinderporno/ Verkrachting/Aanranding 

Strafbare feiten die het dienstverband raken 

-‐ Snelheid/alcohol  
-‐ Geweldsdelicten 
-‐ Vermogensdelicten 
-‐ Zedendelicten 

Positie werkgever 

Welke voorzorgsmaatregelen/waarborgen dient een werkgever te nemen? 
-‐ Bedrijfsreglementen/handboeken 
-‐ Consequent beleid 
-‐ bordje aankondiging cameratoezicht 

 
Arbeidsrechtelijk onderzoek door de werkgever 
 

-‐ De bevoegdheid en toelaatbaarheid van de werkgever tot het verrichten van 
onderzoek  

 
-‐ Verschillende ter beschikking staande onderzoeksmethoden: 

o intern onderzoek  
o forensisch accountantsonderzoek  
o onderzoek door recherchebureau en justitieel onderzoek 
 

-‐ Beperking in de artikelen 139a t/m 139g Wetboek van Strafvordering 
 

-‐ Onderzoeksmiddelen 
o onderzoeken van de administratie 
o zichtbaar resp. verborgen cameratoezicht 
o observatie 
o inzien van de e-mailbox 



	  
	  

 
-‐ Status particulier recherchebureau 

 
Positie Werknemer 

-‐ Juridische positie van de werknemer  
-‐ Privacy op de werkplek 
-‐ Onschuldpresumptie  

 
11:30 - 12:45 uur Strafrechtelijk traject 
 
Wat als inderdaad wordt geconstateerd dat er een strafbaar feit is gepleegd door (een) 
werknemer(s)? 
 

-‐ Het doen van aangifte 
-‐ Het verdere traject (tot aan de zitting) 
-‐ Impact voor de organisatie  
-‐ Toelaatbaarheid van bewijs: civiele vs. strafrechtelijke procedure 
-‐ Voeging als benadeelde partij  
-‐ Artikel 12 Sv-procedure  

 
Arbeidsrechtelijke gevolgen constatering strafbaar feit 
 

-‐ Ontbinding, schorsing of ontslag op staande voet?  
 
Verklaring omtrent gedrag  
 

-‐ Status VOG 
-‐ Beoordelingscriteria 
-‐ Voorbeelden uit de praktijk:  

o Wat doe je als VOG wordt ingetrokken of niet verlengd/verleend?  
o Wat doe je als werknemer bezwaar/beroep/ VOVO  instelt?  
o Kun je als werkgever een werknemer verplichten eerder een VOG te laten 

aanvragen dan de termijn die daar of wettelijk voor is gesteld of in je eigen 
bedrijfsreglementen ? 

-‐ Mogelijkheden werkgever 
o Geen arbeid geen loon 
o Ontslag UWV / Ontbinding  
o Clausule contract (preventieve werking) 

 
13:30 - 14:45 uur  Arbeidsrecht vs Strafrecht 
 
Toelaatbaarheid onrechtmatig verkregen bewijs: civiel recht vs. strafrecht 

 
15:00 - 16:15 uur Praktijkvoorbeelden  
 
 
16.30 uur  Afsluiting 


