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Jaarlijks voorzien wij u van dé analyse van de arbeidsrechtspraak binnen de retail. 
Daarin bespreken we normaal gesproken de rechtspraak over het afgelopen jaar.

Dit jaar doen we het anders. Dit jaar gaan we verder. We beperken ons niet tot 
één jaar, maar bespreken alle rechtspraak sinds 1 juli 2015; de ingangsdatum 
van de Wet Werk en Zekerheid. Vanaf de inwerkingtreding van de WWZ zijn er 
maar liefst 221 (!) zaken op het gebied van arbeidsrecht en retail gepubliceerd. 
Een aanzienlijke hoeveelheid zaken op basis waarvan we gedegen conclusies 
kunnen trekken en praktische tips voor de praktijk kunnen geven. Ook gaan we 
uitgebreider in op de categorie die het meest speelt: ontslag op staande voet. 
Dit slaagt in iets meer van de helft van de gevallen die bij de rechter terecht-
komen. Juist op basis van de zaken waarin het niet goed is gegaan, geven we 
belangrijke tips. 

Als kers op de taart bespreken we daarnaast ook de meest recente ontwikkelin-
gen, namelijk die in de retailrechtspraak van 2020.

Veel leesplezier! 

mr. Dico Bogerd

5 november 2021

1INLEIDING
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ALGEMEEN BEELD

Gemiddelde hoogte 
billijke vergoeding

Billijke vergoeding 
toegekend

Procedures over:

ONTBINDING
Hoe vaak wordt het toegewezen?

77%77%

13%13%

Op welke grond:

Verstoorde  
arbeidsrelatie

Restgrond Tekortkoming  
in nakoming 

aovk

44%44%

37%37%

Bedrijfs- 
economische 

redenen

Disfunctioneren Verwijtbaar 
handelen

10%10% 3%3%

3%3% 3%3%

€ 32.600€ 32.600
brutobruto

FACTSHEET  ALLE ZAKEN 2015 - 2020 (221 ZAKEN) ONTSLAG OP STAANDE VOET

Gemiddelde hoogte 
billijke vergoeding

Billijke vergoeding 
toegekend

Hoe vaak houdt het stand?

51%51%

Als het geen stand houdt:

Alsnog 
ontbinding

Terug naar 
werkvloer

28%28% € 4.961,63€ 4.961,63
brutobruto

13%13%36%36%

Ontslag op staande voet Ontbinding Loonvergoeding Overig

45%45% 22%22% 15%15%18%18%
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ALGEMEEN BEELD

ONTSLAG OP STAANDE VOET

Ontslag op 
staande voet

Ontbinding Loon-
vergoeding

Overig

45%45% 43%43%

22%
34% 15% 13%

Gemiddelde hoogte 
billijke vergoeding

Billijke vergoeding 
toegekend

Hoe vaak houdt het 
stand?

Procedures over:

51%51% 48%48%

Als het geen stand houdt:

13%13%
9%9%

Alsnog 
ontbinding

Terug naar 
werkvloer

28%28% 26%26%
€ 4.486,49€ 4.486,49

brutobruto
€ 4.961,63€ 4.961,63

brutobruto

43%43%36%36%

ONTBINDING
Hoe vaak wordt het toegewezen?

77%77% 100%100%

Billijke vergoeding toegekend

13%13% 20%20%

18% 10%

Op welke grond:

Verstoorde 
arbeidsrelatie

Restgrond Tekortkoming 
in nakoming 

aovk

20%20%

20%20%
44%44%

60%60%

37%37%

Bedrijfs- 
economische 

redenen

Disfunctioneren Verwijtbaar 
handelen

10%10% 3%3% --

-- --3%3% 3%3%

Gemiddelde hoogte billijke vergoeding

€ 140.000€ 140.000
brutobruto€ 32.600€ 32.600

brutobruto

FACTSHEET  ALLE (221 ZAKEN) VS 2020 (53 ZAKEN)
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2 ONTSLAG OP  
STAANDE VOET

Over ontslag op staande voet wordt het meest geprocedeerd. Bijna de helft 
van de zaken (45%) gaat over ontslag op staande voet. Iets meer dan de helft 
van de ontslagen (51%) blijft in stand. Dit percentage lijkt misschien niet hoog. 
Doorgaans wordt er evenwel alleen geprocedeerd over ontslagen met haken 
en ogen. Als een ontslag zonneklaar is, komt het meestal niet voor een rechter. 

Waarom hebben de ontslagen in 49% van de situaties geen stand gehouden? 
Nader onderzoek geeft het volgende beeld:

Interessant is dat de rechter in 55% van de zaken oordeelt dat er geen sprake 
is van een dringende reden. Als dit wordt afgezet tegen alle zaken, blijkt dat 
slechts ruim een kwart (27%) van alle ontslagen niet standhoudt omdat een 
rechter van oordeel is dat er geen sprake is van een dringende reden. 

De kantonrechter is bijvoorbeeld van oordeel dat er geen dringende reden 
aanwezig is in de situatie waarin een medewerker na werktijd doet alsof 
hij een halve XTC-pil aanbiedt aan een collega (ECLI:NL:RBROT:2020:755).  
De kantonrechter is van oordeel dat dit geen dringende reden voor ontslag op 
staande voet is, omdat het incident na werktijd plaats heeft gevonden en de 
medewerker de halve pil niet heeft gegeven aan de collega. Bovendien staat 
niet vast dat het om een XTC-pil gaat. 

In een aantal situaties is er bovendien geen sprake van een dringende reden 
omdat de bedrijfsregels niet duidelijk zijn of de werkgever een bepaald beleid, 

Geen dringende 
reden

Dringende reden 
kan niet worden 
bewezen

Werkgever niet 
verschenen

(Deels) formele  
redenen 20%

2%

23%

55%
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bijvoorbeeld voor het geven van kortingen, eerder oogluikend heeft toegestaan. 
Het handelen van de werkgever is daarom van groot belang. 

Dit komt ook terug in overige zaken waarin het ontslag geen standhoudt. In 
maar liefst 20% van de situaties sneuvelt het ontslag vanwege formele redenen. 
Dit is een relatief hoog percentage. 

In het gros van de situaties gaat het om een ontslag dat niet onverwijld is 
gegeven. Als een werkgever het vermoeden heeft dat een werknemer goederen 
steelt, dan kan hij niet afwachten, maar dient hij voortvarend te handelen. Er 
mag onderzoek worden ingesteld, een gesprek met een werknemer worden 
gevoerd en advies in worden gewonnen, maar hier mag niet meer tijd dan 
nodig overheen gaan. In sommige situaties moet een werknemer bovendien 
worden vrijgesteld van werkzaamheden of geschorst. Als dit niet is gebeurd, 
kan een ontslag op staande voet sneuvelen om deze formele reden.

Een andere formele reden is dat het schort aan de ontslagbrief. Meerdere 
ontslagen op staande voet sneuvelen doordat de ontslagbrief onvolledig 
is. Het komt geregeld voor dat een werkgever slechts een gedeelte van de 
ontslaggronden benoemt in de brief. Of dat deze te beknopt worden benoemd. 
De overige of onduidelijke ontslaggronden kunnen dan niet worden behandeld 
door de rechter omdat een werkgever niet kan bewijzen dat deze onverwijld zijn 
medegedeeld aan de werknemer. 

De bewijslast van de dringende reden ligt bij werkgever. In 23% van de situaties 
kon de dringende reden niet aannemelijk worden gemaakt vanwege het gebrek 
aan bewijs. In sommige situaties is het onmogelijk om meer bewijs boven tafel 
te krijgen. Er zijn echter ook situaties waarin er gewoonweg te weinig onderzoek 
is verricht en het ontslag op basis van aannames wordt gegeven. Het is daarom 
verstandig om zorgvuldig onderzoek te verrichten, voordat over wordt gegaan 
tot ontslag op staande voet. Als de formele stappen juist zijn gezet heeft een 
werkgever daarvoor ook de tijd. 
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Als het gaat om de billijke vergoeding, dan 
laat de rechtspraak een zeer uiteenlopend 
beeld zien. Dit hangt ook erg af van de 
specifieke situatie.

De laagste billijke vergoeding is toe-
gekend in de zaak waarin de werkgever 
niet is verschenen in de procedure na 
het ontslag op staande voet (ECLI:NL:RBLIM:2015:10716). De werknemer had een 
billijke vergoeding van € 3.500,- bruto verzocht, maar de kantonrechter acht een 
vergoeding van € 500,- bruto billijk. Het valt op dat de kantonrechter dit verder niet 
toelicht. Een verklaring daarvoor is dat dit één van de eerste uitspraken is sinds de 
WWZ. Inmiddels zijn er kaders opgesteld voor de hoogte van de billijke vergoeding, 
waaraan een rechter moet toetsen.   

In 2020 is de hoogste billijke vergoeding van de afgelopen jaren toegekend door 
het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2020:362). De casus is als volgt.  
De werkneemster is als Head of Retail werkzaam bij Levi Strauss. De Nederlandse 
tak van het bedrijf is een familiebedrijf, de werkneemster is een dochter van 
de mede-eigenaar van de vennootschap die winkels in Nederland exploiteert.  
De werkneemster is van mening dat er allerhande problemen zijn in Nederland. 

Buiten medeweten van haar werkgever is ze naar een internationale meeting 
gegaan waar ze de problemen in de organisatie in Nederland heeft besproken. 
Ze wordt uiteindelijk door haar werkgever op non-actief gesteld en werkgever 
stuurt aan al het winkelpersoneel een bericht dat ze haar werkzaamheden per 
direct heeft neergelegd. 

De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een 
verstoorde arbeidsverhouding en een billijke vergoeding van € 50.000,- 
bruto toegewezen. Het gerechtshof acht dit bedrag niet voldoende en wijst 
een vergoeding van € 140.000,- bruto toe. Dit komt mede door haar grote 
inkomensverlies. 

Als het gaat om personeel op de winkelvloer bedraagt de hoogst toegekend 
billijke vergoeding € 20.000,- bruto (ECLI:NL:RBAMS:2016:5015). Deze zaak gaat 
over een vestigingsmanager die een cadeaubon van € 100,- in ontvangst neemt 
van de oliebollenkraam. Dit was niet toegestaan volgens de bedrijfsregels, maar 
de rechter acht een zero tolerance beleid te strikt. De manager onderhield 
geen zakelijke betrekking met de oliebollenkraam en hij had een smetteloos 
arbeidsverleden van circa 26 jaar. Het ontslag wordt daarom vernietigd en de 
vestigingsmanager ontvangt een billijke vergoeding.

3 BILLIJKE VERGOEDING

HoogsteLaagste

€ 500€ 500

€ 140.000€ 140.000
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De rechtspraak in 2020 hebben we vergeleken met alle WWZ-retailrechtspraak. 
Dit geeft een vergelijkbaar beeld. Ontslag op staande voet voert ook in 2020 de 
boventoon.

Er zijn twee opvallende punten:
›   Alle ontbindingsverzoeken zijn toegewezen.
›   Er wordt meerdere keren discussie gevoerd over kwesties die betrekking 

hebben op de hoogte van het salaris en de omvang van de uren.

Voor het tweede punt is het volgende van belang. Diverse medewerkers menen 
dat ze recht hebben op inschaling in een hogere schaal of betaling van een 
hoger salaris. Ook stellen meerdere werknemers dat de omvang van hun uren 
niet juist is.

Als het gaat om de inschaling, dan wordt gekeken naar het gehele plaatje. 
Met name de kerntaken die een werknemer uitvoert zijn van belang. Als een 
medewerker in schaal B ook structureel een aantal kerntaken behorend bij 
schaal C uitvoert, dan kan deze medewerker mogelijk inschaling in schaal C 
vorderen. Dit is een risico omdat dit met terugwerkende kracht kan worden 
gevorderd, tot vijf jaar. 

De werknemer die meende dat hij in schaal D diende te worden ingedeeld, 
ving evenwel bot (ECLI:NL:RBNHO:2020:7770). Er waren geen overleggen op 
kaderniveau gevoerd. Het enkele gegeven dat de werknemer de (assistent) 
supermarktmanager ad hoc vervangt, is onvoldoende voor inschaling in schaal D. 

Supermarkt Hoogvliet treft het minder goed (ECLI:NL:RBNHO:2020:9736). 
Ze is ontevreden over het functioneren van een assistent bedrijfsleider.  
In 2009 wordt de werknemer overgeplaatst naar een andere vestiging, waar 
hij werkzaamheden gaat verrichten in de functie van 1e verkoopmedewerker. 
Na zeven jaar wil werkgever dat hij ofwel aan de slag gaat als assistent 
supermarktmanager ofwel als verkoopmedewerker, tegen het salaris van 
een verkoopmedewerker. De werknemer weigert dit evenwel en stapt naar 
de rechter. De rechter oordeelt dat de arbeidsvoorwaarde is ontstaan dat de 
werknemer de werkzaamheden van 1e verkoopmedewerker verricht tegen het 
salaris van een assistent bedrijfsleider.

Voor de urenomvang geldt dat meerdere werknemers met succes een beroep 
hebben gedaan op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang (zie onder meer: 
ECLI:NL:GHDHA:2020:783). Als een werknemer structureel meer werkt dan de 
overeengekomen arbeidsomvang, is dit een risico. Het is verstandig om daarop 
bedacht te zijn. 

4Rechtspraak 2020



10

Op grond van de analyse van de WWZ rechtspraak van 1 juli 2015 tot 31 december  
2020 kunnen we de volgende conclusies trekken ten aanzien van de retail:

Conclusie 1:
Ruim driekwart van de ontbindingsverzoeken is toegewezen.

Conclusie 2:
In 2020 werden, evenals in 2019, alle ontbindingsverzoeken 
toegewezen.

Conclusie 3:
Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt in 13% 
van de situaties een billijke vergoeding toegekend. 

Conclusie 4:
Bijna de helft van de ontslagen op staande voet houden 
geen stand. De oorzaak daarvan ligt in slechts 55% van de 
situaties in het ontbreken van een dringende reden. 

Conclusie 5:
Als ontslag op staande voet wordt vernietigd en de  
arbeidsovereenkomst alsnog wordt beëindigd is de kans 
op een billijke vergoeding 75%. 

Conclusie 6:
Werkgevers dienen alert(er) te zijn voor wat betreft de 
werkzaamheden die een werknemer in de praktijk doet,  
in relatie tot het functieprofiel. In bepaalde situaties kan 
een werknemer, onbedoeld, aanspraak maken op een  
hogere urenomvang of een hoger salaris. 

5 CONCLUSIES 
EN AANBEVELINGEN
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Op grond van deze conclusies hebben we de volgende aanbevelingen  
geformuleerd:

Aanbeveling 1:
let op formele stappen bij ontslag op staande voet
Uit de rechtspraak blijkt dat ontslag op staande voet veelvuldig geen standhoudt 
omdat niet aan de formele vereisten is voldaan. Zet daarom de juiste stappen. 
Dat wil zeggen: schors de werknemer zo nodig, verricht onderzoek, zorg ervoor 
dat het ontslag op tijd wordt gegeven en deel de gronden voor het ontslag 
zorgvuldig en voldoende specifiek mee in een brief.

Aanbeveling 2:
zorg voor een gedegen onderzoek bij de verdenking van een  
dringende reden
Gebrek aan bewijs is vaak een breekpunt bij ontslag op staande voet. Dit terwijl 
er wel de tijd mag worden genomen voor onderzoek. Uit de rechtspraak blijkt 
dat deze tijd regelmatig niet wordt genomen. Neem daarom de tijd voor een 
zorgvuldig onderzoek naar de dringende reden.

Aanbeveling 3:
handel zorgvuldig bij een demotie 
Een demotie is aan eisen gebonden. Het maken van duidelijke afspraken is 
van groot belang. Als een werknemer een lagere functie uit gaat voeren, moet 
daarbij ook het lagere salaris worden voldaan – na een afbouwregeling. Als 
dit niet gebeurt, bestaat het risico dat de werknemer het hogere salaris kan 
claimen.

Aanbeveling 4:
let op bij inschaling en urenomvang
In de rechtspraak zien we dat er geregeld discussies ontstaan over de 
inschaling en de urenomvang. Het is verstandig om te controleren hoe dit in uw 
onderneming is geregeld. Wordt er rekening gehouden met de urenomvang 
en de specifieke taken die worden verricht? Mogelijk geeft dit aanleiding om 
het beleid te wijzigen.  



Over BVD advocaten

BVD advocaten is al jarenlang actief in de retailbranche.
Wij kennen de markt en spreken uw taal. Zonder onnodige
woorden geven we u als retailer praktischadvies en  
juridische ondersteuning. BVD advocaten biedt een
totaalpakket aan juridische diensten. Vanuit vijf
vestigingen in Nederland.

Barneveld | Kampen | Hardinxveld-Giessendam | Veenendaal | Werkendam

Contact
 bogerd@bvd-advocaten.nl (038) 741 01 00

www.bvd-advocaten.nl

mr. Dico Bogerd
Hoofd Retail

Met medewerking van  

 Dorien Blöte,  

mr. Lisette Riezebos  

en mr. Arnold Vedder

Recht doen.
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