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“Mr. W.F. Wienen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum van
Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW). Nadere informatie
over het kantoor kunt u lezen op: www.wvtadvocaten.nl
of u kunt bellen met 036 - 82 00 322 of e-mailen naar
wienen@wvtadvocaten.nl”

Ontslag vanwege uitlatingen op facebook
Een medewerker van Blokker
is terecht ontslagen, omdat hij
zich op Facebook negatief uitliet
over zijn werkgever. Dat heeft de
kantonrechter in Arnhem op 21
maart 2012 bepaald.
De magazijnmedewerker heeft zich
diverse keren beledigend uitgelaten over zijn leidinggevende en
zijn werkgever Blokker, zo blijkt uit
de uitspraak. Zo noemde hij zijn
teamleider via een bericht op facebook een ‘gore achter de ellebogen
nijmegseple nep wout je ken aan
die kkstreken van hem wel merken
dat hij uit nijmegen ko en wout uis
geweest de hoerestumperd’ en liet
hij zich verder negatief uit over het
bedrijf waar hij werkte.
De man was bovendien al een
keer eerder door zijn werkgever
gewaarschuwd wegens een eerder
negatief bericht op facebook.
De rechter oordeelde dat Blokker
de uitlatingen niet hoeft te accepteren en dat het ontslag dus terecht
is.

De man deed een beroep op enerzijds de vrijheid van meningsuiting
en anderzijds de beslotenheid c.q.
het privékarakter van facebook.
Volgens de rechter hebben de
negatieve uitlatingen op facebook
niets met de vrijheid van meningsuiting te maken. Als goed werknemer had de man zich op facebook
niet negatief over de teamleider en
zijn werkgever mogen uitlaten. De
man heeft niet als goed werknemer
gehandeld en heeft niet zorgvuldig
jegens zijn werkgever gehandeld.
De vrijheid van meningsuiting heeft
grenzen.
De beslotenheid dan wel het privékarakter van facebook is volgens de rechter beperkt. Het
begrip “facebookvrienden” is een
beperkt begrip. Daarnaast bestaat
er volgens de rechter het risico
dat “facebookvrienden” het bericht
doorplaatsen, waardoor ook anderen dan de “facebookvrienden” de
berichten van de man zouden kunnen lezen.

