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Alcoholmisbruik als reden
voor ontslag

(wat zeer onwaarschijnlijk is) of wanneer de
werknemer zich weigert te laten behandelen
of passende arbeid te aanvaarden.
Een voorbeeld uit de rechtspraak
:
Een werknemer is veelvuldig afwezig zonder
opgave van reden en zijn functioneren laat

De afdeling rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande
vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden

volgens de werkgever ook te wensen over.
Uit gesprekken met de werkgever blijkt dat
de man een alcoholverslaving heeft en daarom veelvuldig afwezig is. De werkgever wil

van de KVLO. In deze column dit maal: alcoholmisbruik als reden

overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens dringende redenen, maar

voor ontslag. Door: mr. Sandra Roelofsen

de werknemer beroept zich op de ontslagbescherming tijdens ziekte. Hij stelt dat hij
een alcoholverslaving heeft, arbeidsongeschikt is en daarom niet ontslagen mag wor-
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de ontbinding door en de zaak
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Maar wanneer een werknemer verslaafd
is
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wenden tot de afdeling IRP, te bereiken per

kan ontslaan. Alcoholverslaving kan volgens

valt door alcoholverslaving, komt dit in begin-

e-mail: irp@kvlo.nl
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