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Werknemer is sinds 20 april 2006 bij Asito werkzaam, laatstelijk in de functie van 

schoonmaker.  

In de zomer van 2015 gaat werknemer met toestemming van Asito op vakantie naar 

Marokko. Asito heeft toestemming gegeven voor een vakantie van 11 juli 2015 tot 16 

augustus 2015.  

Op 11 augustus 2015 laat een buurman van werknemer aan Asito weten dat werknemer ziek 

bij familie in Marokko verblijft en dat hij vanwege zijn ziekte niet kan terugreizen naar 

Nederland.  

Asito laat werknemer per brief van 26 augustus 2015 weten dat tot 21 augustus 2015 

betaald verlof zal worden verleend, maar dat vanaf die datum een loonstop zal worden 

toegepast tot het moment waarop werknemer Asito in staat zal hebben gesteld te 

beoordelen of er een recht op ziekteverlof bestaat.  

Tevens roept Asito werknemer in die brief op om zo spoedig mogelijk naar Nederland terug 

te keren en om telefonisch contact op te nemen voor een afspraak met de bedrijfsarts.  

Werknemer keert niet terug naar Nederland maar stuurt Asito verklaringen van de CNSS 

(Caisse Nationale de Sécurité Sociale) te Marokko en zijn behandelaar, waaruit volgens hem 

blijkt dat hij ziek is en niet mag reizen.  

Op 7 oktober 2015 verklaart de bedrijfsarts dat hij contact heeft gehad met de behandelaar 

van werknemer in Marokko en dat werknemer geen beperking heeft bij het terugreizen naar 

Nederland.  

Bij brief van 12 oktober 2015 verzoekt Asito werknemer om uiterlijk 2 november 2015 naar 

Nederland terug te keren. Bij e-mail van 15 december 2015 deelt werknemer aan Asito 

mede terug te zijn in Nederland en zich beschikbaar te houden voor contact met de 

bedrijfsarts en voor het verrichten van werkzaamheden.  

Met ingang van 18 januari 2015 is werknemer weer werkzaamheden gaan verrichten.  

Asito verzoekt bij kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair op grond 

van verwijtbaar handelen en subsidiair op grond van een verstoorde arbeidsrelatie.  

Werknemer verzoekt op zijn beurt doorbetaling van het loon over de periode waarin Asito 

het loon heeft stopgezet. 

 

Hoe heeft rechter volgens jullie geoordeeld? 


