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1. INLEIDING 
 

Rechtspraak over personeel in de retail leeft! In 2016 zijn er tientallen gerechtelijke 

uitspraken gepubliceerd die betrekking hebben op een arbeidszaak binnen de retail. De 

zaken lopen uiteen van ontslag op staande voet tot ontbinding van de 

arbeidsovereenkomst en tot discussies over de verlenging van een arbeidsovereenkomst 

of arbeidsongeschiktheid.  

 

BVD advocaten analyseert jaarlijks de rechtspraak ten aanzien van de retail omdat blijkt 

dat het soort zaak, de wijze van de beoordeling door de rechter en de hoogte van de 

vergoeding voor de retail anders uitpakt dan in andere sectoren.  

 

In deze analyse blijkt dat dit ook  voor 2016 weer geldt. Middels deze analyse weet u waar 

u als werkgever in de retail rekening mee moet houden met betrekking tot geschillen met 

het personeel.  

 

De onderhavige analyse is gebaseerd op alle gepubliceerde uitspraken / beschikkingen met 

betrekking tot zowel food als non-food retail, specifiek gerelateerd aan personeelskwesties.   

In 2016 betreffen dat in totaal 43 gerechtelijke uitspraken / beschikkingen.  

 

Met de analyse die voor u ligt gaan we verder dan enkel het opsommen van cijfers en 

resultaten. We geven u tevens per deelgebied een opvallende en nuttige uitspraak mee, 

die voor de praktijk van belang is.  

 

Mr. Dico Bogerd 

  



 

 

2. CATEGORIËN ZAKEN  
 

Schematisch zijn de arbeidsrechtelijke  uitspraken en beschikkingen in 2016 als volgt te 

categoriseren: 

 

 

 

 

2.1 Ontslag op staande voet  
 

Eén derde van de zaken heeft betrekking op ontslag op staande voet. Dit is een vrij hoog 

percentage. Voor de retail is dit begrijpelijk aangezien ontslag op staande voet zich relatief 

vaak voordoet. Ook de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft ertoe bijgedragen 

dat er meer over ontslag op staande voet wordt geprocedeerd. De buitengerechtelijke 

vernietiging van een dergelijk ontslag is afgeschaft en alleen de rechter kan een ontslag 

op staande voet nog vernietigen.  

 

In maar liefst 56% van de ontslag op staande voet zaken wordt de werknemer diefstal of 

fraude met contant geld uit de kassa, kortingen en retourbonnen verweten.  
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De rechtspraak laat het volgende beeld zien wat betreft de uitkomsten van de ontslag op 

staande voet procedures: 

 

 

 

In maar liefst 63% van de zaken houdt het ontslag op staande geen stand, maar wordt 

het vernietigd. In 37% van de zaken houdt het ontslag op staande voet wel stand, terwijl 

in nog eens 6% van de vernietigde ontslagen wel ontbinding volgt.  

 

Het percentage (37%) waarin het ontslag op staande voet stand houdt, is laag. Dit geeft 

evenwel een enigszins vertekend beeld. Ten eerste komt het gros van de zaken waarin 

ontslag op staande voet wordt gegeven, nooit voor de rechter. Dit gebeurt immers alleen 

als de werknemer het ontslag zelf in rechte aanvecht. Dit betekent dat vooral de ontslagen 

aan de rechter voorgelegd worden waar de werkgever een of meerdere steken heeft laten 

vallen. Ten tweede hoeft een vernietiging niet altijd te betekenen dat de feiten het ontslag 

op staande voet niet rechtvaardigen. Vaak strandt een ontslag op staande voet op formele 

gebreken. Zo moet het ontslag “onverwijld” worden gegeven; enkele dagen te lang 

wachten kan dan al tot vernietiging van het ontslag leiden. Ook is het van essentieel belang 

dat het ontslag op de juiste manier schriftelijk bevestigd wordt. Deze feiten kunnen dan 

leiden tot vernietiging van het ontslag terwijl de feiten op zichzelf het ontslag wel 

rechtvaardigen.  
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Uit de rechtspraak blijkt bovendien dat de gevolgde procedure essentieel is voor het 

standhouden van het ontslag op staande voet. Als een werknemer al eerder - bij voorkeur 

schriftelijk - is gewaarschuwd, dient bij een volgende overtreding daadwerkelijk actie 

ondernomen te worden. Daarnaast dient, zeker als het gaat om de verduistering van 

contant geld, met behoorlijke aannemelijkheid vastgesteld te kunnen worden dat de 

werknemer het geld heeft weggenomen. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijke 

camerabeelden op te nemen, maar ook door - met duidelijke vermoedens - in gesprek te 

gaan met de werknemer voordat het ontslag op staande voet wordt gegeven.  

 

Eén zaak springt er dit jaar in dat kader uit (ECLI:NL:RBNNE:2016:3248). De 

werkneemster was werkzaam bij de Primera. Uit de camerabeelden had werkgever 

opgemaakt dat werkneemster fooien aan zichzelf had toegekend, snoep uit de winkel at 

en bedragen uit de kluis meenam. Werkneemster werd hiermee in een vrijwel onmiddellijk 

gepland functioneringsgesprek geconfronteerd. Van het gesprek heeft werkgever een 

geluidsopname gemaakt. Werkneemster erkent alles en tekent een schuldbekentenis en 

een verklaring dat ze € 2.000,- schadevergoeding en € 500,- voor onkosten aan Primera 

zal voldoen. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag stand houdt én dat werkneemster 

het bedrag dient te voldoen. Het volgen van de juiste procedure loont! 

 

2.2 Ontbinding arbeidsovereenkomst  
 

 

 

Naast de ontslagen op staande voet, gaan ook ruim 18% van de procedures over 

ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Twee derde (!) van deze ontbindingsverzoeken 

is toegewezen. Met een deugdelijke onderbouwing van de juiste ontslaggrond heeft een 

ontbindingsverzoek zeker kans van slagen. 
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In vergelijking met de landelijke trend op dit gebied, is het aantal ontbindingsverzoeken 

dat wordt toegewezen binnen de retail hoog te noemen.  

 

Het belang van een deugdelijke onderbouwing blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter 

te Almere dit jaar (ECLI:NL:RBMNE:2016:5475). Werkgever vordert ontbinding vanwege 

verwijtbaar handelen, dan wel een verstoorde arbeidsrelatie. De werkneemster zou hebben 

gelogen over haar ziekte, niet aan haar re-integratieverplichtingen hebben voldaan, 

‘gestookt’ hebben op het werk, producten meegenomen zonder te betalen en haar partner 

zou zich intimiderend hebben gedragen. Helaas lijken dit losse flodders, omdat werkgever 

niets kan onderbouwen. Het ontbindingsverzoek wordt daarom afgewezen. 

 

Een voorbeeld van een geslaagde ontbinding wegens disfunctioneren betreft de uitspraak 

over een kassamedewerker van Jumbo (ECLI:NL:RBLIM:2016:9799). Met de 

werkneemster wordt, na een negatieve beoordeling, een plan van aanpak opgesteld. Ze 

wordt begeleid en ontvangt scholing op kosten van Jumbo. Omdat haar functioneren niet 

verbeterd wordt, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst.  

 

2.3 Loon en/of vergoeding  
 

Uit de zaken over doorbetaling van het loon c.q. een vergoeding kunnen een aantal lessen 

getrokken worden. In bijna 60% van de zaken staat de vraag centraal of de werkgever 

een transitievergoeding moet voldoen aan werknemer. 

 

Tweemaal is getwist over de vraag of sprake was van een overgang van onderneming. 

Indien een bedrijf door een ander bedrijf wordt overgenomen, is het mogelijk dat sprake 

is van een overgang van onderneming. Dit kan ook spelen bij een doorstart na een 

faillissement. Als sprake is van een overgang van onderneming moet de werkgever bij het 

bepalen van de hoogte van de transitievergoeding, ook de jaren voor de overgang 

meenemen.  

 

Bij de kantonrechter in Den Bosch (ECLI:NLRBOBR:2016:4849) speelde dit jaar een zaak 

waarin de werknemer na een faillissement twee maanden in dienst mocht treden bij de 

overnemende werkgever. De werknemer was sinds 1996 in dienst bij de failliete 

werkgever. Omdat sprake was van overgang van onderneming moest de overnemende 

werkgever de transitievergoeding voldoen, waarbij vanaf 1996 werd gerekend. Met dit 

risico dient bij een overname terdege rekening te worden gehouden.  

 

Daarnaast is meerdere keren verzocht om loondoorbetaling. Lidl 

(ECLI:NL:RBNNE:2016:22130) had een werknemer op basis van een contract voor zeven 

maanden in dienst genomen. Twee dagen na de proeftijd viel de werknemer uit vanwege 

een verslaving. Lidl beriep zich op weigeren van het loon vanwege de redelijkheid en de 

billijkheid: de werknemer wist dat hij verslaafd was maar heeft dit niet genoemd. Deze 



 

vlieger ging evenwel niet op: de loondoorbetalingsverplichting is erg strikt tijdens ziekte. 

Lidl moet het loon daarom zeven maanden doorbetalen.  

 

2.4 Bestaan/verlenging arbeidsovereenkomst  
 

In 80% van de zaken over het bestaan c.q. de verlenging van een arbeidsovereenkomst 

wordt dit door de rechter aangenomen. Interessant is de zaak die speelde bij de 

kantonrechter te Breda (ECLI:NL:RBZWB:2016:1200). Met de werkneemster in kwestie 

was een ‘voorlopige arbeidsovereenkomst’ getekend. De tekenende partij namens 

werkgever bleek echter niet bevoegd te zijn de arbeidsovereenkomst te tekenen. Voordat 

de werkneemster enige werk had verricht, werd daarom aangegeven dat ze niet op het 

werk hoefde te verschijnen.  

 

De kantonrechter oordeelt vervolgens dat een voorlopige arbeidsovereenkomst niet 

bestaat. Er was geen enkel voorbehoud gemaakt. De werkgever moet daarom een 

schadevergoeding aan werknemer voldoen.  

 

2.5 Overig  
 

Uit de zaken uit de categorie ‘overig’ is één zaak bijzonder interessant bij de kantonrechter 

Amsterdam (ECLI:RBAMS:2016:624). De werkneemster had per ongeluk de verkeerde 

werkgever gedagvaard. Beide bedrijven hadden evenwel hetzelfde adres en dezelfde 

juridische afdeling en de werkneemster had haar fout op tijd hersteld. Toch kwam alleen 

de verkeerde partij opdagen. De kantonrechter lijkt het wat flauw te vinden: het juiste 

bedrijf krijgt alsnog de gelegenheid om te verschijnen, maar de zaak wordt niet om deze 

reden afgedaan.  

 

  



 

3. HOOGTE ONTSLAGVERGOEDINGEN   
 

In slechts 14% van de retailzaken is in 2016 een billijke vergoeding toegekend. De hoogte 

hiervan loopt uiteen van € 1.000,- tot (de uitzondering) € 45.000,- bruto.  

 

In 17% van deze zaken is een billijke vergoeding toegekend in verband met een onterecht 

proeftijdontslag, terwijl in ruim 80% van de zaken vergoedingen werden toegekend na een 

vernietiging van het ontslag op staande voet. In 2016 is er in geen enkele gewone  

ontbindingszaak een billijke vergoeding toegekend.  

 

Een vergelijking over 2016 tussen de ontbindingszaken binnen de retail en alle 

ontbindingszaken die bij de kantonrechter komen, wijst het volgende uit:  

 

 

TV = Transitievergoeding 

BV = Billijke vergoeding 

 

De vergoeding die in ontbindingszaken binnen de retail wordt voldaan, is aanzienlijk lager 

dan de gemiddelde vergoeding over alle zaken in 2016. Enerzijds is dit te verklaren door 

het loonniveau binnen de retail; de omvang transitievergoeding neemt hierdoor af. 

Anderzijds is er een terughoudendheid tot toekenning van een billijke vergoeding buiten 

de situatie van het ontslag op staande voet.  

 

  

Overzicht TV + BV  

retail vs. algemeen – 

ontbinding 20106 

 

TV + BV retail TV + BV algemeen 

 

Omvang in euro’s 

 

€ 2.029,- 

 

€ 54.527,- 



 

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN    
 

Op grond van de analyse van de rechtspraak over 2016 kunnen we de volgende conclusies 

trekken: 

 

Conclusie 1:  

Bij rechtszaken binnen de retail zijn in 2016 lagere ontslagvergoedingen toegekend 

dan overall in de arbeidsrechtspraak. 

 

Conclusie 2:  

Ontslag op staande voet is het meest voorkomende onderwerp van geschil. 

 

Conclusie 3:  

Als een werknemer een ontslag op staande voet aanvecht, werd in 2016 het 

ontslag in 63% van de gevallen niet in stand gehouden. 

 

Conclusie 4:  

Ontbindingsverzoeken vanwege verwijtbaar handelen, verstoorde 

arbeidsverhouding of disfunctioneren werden in 2016 in de meeste gevallen 

toegewezen. 

 

Op grond van deze conclusies hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd:  

 

Aanbeveling 1:  zorg voor een afdoende onderbouwing bij een ontslag op staande 

voet 

Zeker bij vermoedens van diefstal is het erg van belang dat deze vermoedens feitelijk 

onderbouwd worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van duidelijke camerabeelden, 

verklaringen van andere werknemers of door het aangaan van een gesprek met de 

betreffende werknemer waarin geprobeerd kan worden de werknemer een verklaring te 

laten tekenen.  

 

Aanbeveling 2: houd de juiste procedure in acht bij een ontslag op staande voet 

Een ontslag op staande voet dient onverwijld plaats te vinden. Een gedegen onderzoek van 

maximaal circa 14 dagen is toegestaan, maar wanneer de resultaten bekend zijn dient 

meteen tot ontslag over te worden gegaan. Ook moet de werknemer in een gesprek te 

gelegenheid krijgen zich te verweren en dienen alle ontslagredenen in een brief vermeld 

te worden. 

 

Aanbeveling 3: onderbouw de juiste ontslaggrond afdoende 



 

Bij een juiste onderbouwing heeft een ontbindingsverzoek zeker kans van slagen, zo blijkt 

ook uit de analyse over 2016. Ook hierbij geldt: wat gesteld wordt, dient aannemelijk 

gemaakt te worden. 

 

Aanbeveling 4: let op het personele risico bij een overname van een bedrijf 

Een overname, bijvoorbeeld na een faillissement, kan personele risico’s met zich 

meebrengen. Wordt de arbeidsovereenkomst kort daarna beëindigd? Dan kan het zijn dat 

de werknemer een hoge transitievergoeding dient te ontvangen. 

 

Aanbeveling 5: ook bij een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan een 

arbeidsovereenkomst gesloten zijn 

Sluit een niet bevoegde persoon onvoorwaardelijk een arbeidsovereenkomst? Ook dan kan 

je gehouden zijn de arbeidsovereenkomst na te leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met medewerking van mr. Lisette Riezebos-Naberman  



 

 


