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Diefstal 50 cent: ontslag op staande voet
Kun je op staande voet ontslagen worden, omdat je 50 cent van je werkgever in je zak steekt? Ja, dat is
mogelijk, oordeelde de Amsterdamse rechtbank.

Carolin Vethanayagam*
In de uitspraak van de voorzieningenrechter Kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam van 19 december 2014
stond de vraag centraal of het ontslag op staande voet van een werknemer wegens het verduisteren van 50 cent
rechtsgeldig was. Wat was het geval?
De werkneemster was met ingang van 21 mei 2013 bij Buon Giorno (een espressobar) in dienst getreden als
medewerker uitgifte. Op 25 september 2014 heeft Buon Giorno de werkneemster op staande voet ontslagen wegens
verduistering dan wel diefstal: ze had 50 cent in haar zak gestoken. De werkneemster stelt dat het ontslag niet
rechtsgeldig is en vordert in kort geding onder meer wedertewerkstelling en loondoorbetaling.
De Rechtbank stelt voorop dat voor de vraag of er sprake is van een 'dringende reden' voor ontslag op staande voet
beoordeeld moet worden of de reden die Buon Giorno voor het ontslag heeft gegeven, objectief en subjectief bezien, als
een dringende reden te kwali ceren is zoals bedoeld in artikel 7:677 BW.

Gerechtvaardigdheid van het ontslag
Bij de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van het ontslag moeten volgens de Rechtbank de omstandigheden van
het geval in onderling verband en samenhang worden bezien. De aard en de ernst van het gedrag van de werknemer
spelen daarbij een rol, net zoals de omstandigheden waaronder de gedragingen hebben plaatsgevonden, terwijl een en
ander afgezet moet worden tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, waaronder aard, duur en wijze
van vervulling van de dienstbetrekking, alsmede de gevolgen voor de werknemer van het ontslag.
Vast stond – door middel van een verklaring van een collega en camerabeelden – dat de werkneemster de 50 cent die
zij van een klant ontving voor het gebruik mogen maken van het toilet, aanvankelijk in haar broekzak stak en – nadat
een collega haar hierop aansprak – het geld alsnog afstortte. De rechtbank oordeelt dat het gedrag van de
werkneemster stiekem over komt en de indruk wekt dat zij uitsluitend doordat zij door de collega werd aangesproken
het geld in de fooienpot heeft gedaan.

Bagateldelicten
De volgende vraag die beantwoord moest worden, was of in de bodemprocedure geoordeeld zou worden dat het
incident van de 50 cent het aannemen van een 'dringende reden' rechtvaardigt. De Rechtbank overweegt dat in de
jurisprudentie ten aanzien van dit soort 'bagateldelicten' zowel een strenge als een minder strenge benadering te
vinden is. In het eerste geval is het uitgangspunt 'diefstal is diefstal' en gaat het er om dat een werknemer er blijk van
heeft gegeven niet helemaal te vertrouwen te zijn. Dit heeft 'extra gewicht' als een werknemer bijvoorbeeld
voortdurend geld voor de werkgever ontvangt, zoals werknemer in dit geval. Daartegenover staat de minder strenge
benadering, waarin werd geoordeeld dat de persoonlijke gevolgen van het ontslag op staande voet in geen verhouding
staan tot het vergrijp.
Uiteindelijk oordeelt de voorzieningenrechter dat in dit geval door de bodemrechter eerder voor de strenge benadering
zal worden gekozen dan voor de minder strenge, met name vanwege de relatief korte duur van het dienstverband en de
(jonge) leeftijd van de werknemer. De vorderingen van de werknemer worden daarom afgewezen.
* Carolin Vethanayagam is advocaat bij Justion Advocaten, vestiging Rotterdam. Deze tekst is ook gepubliceerd in de

nieuwsbrief van Justion Advocaten.

Deel dit artikel
   

GERELATEERD

NIEUWS

17 juni 2021

Bedrijven maken plannen voor gedeeltelijke
terugkeer naar kantoor
Veel grote bedrijven zijn bezig met voorbereidingen zodat hun werknemers
ook na de coronapandemie deels thuis en deels op kantoor kunnen (blijven)
werken. 
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Zelfstandigenclub is tegen voorstellen polderakkoord
arbeidsmarkt
De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) ziet een aantal voorstellen uit
het polderakkoord over de aanpak van exwerk niet zitten. Zo ziet de
zelfstandigenorganisatie... 
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Vakbonden en werkgevers eens over hervorming
arbeidsmarkt
De vakbonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over een
hervorming van de arbeidsmarkt waarbij exwerk aan banden wordt gelegd.
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Arbeidsverleden telt mee bij transitievergoeding
uitzendkracht
Bij het ontslaan van uitzendkrachten moet hun arbeidsverleden meetellen bij
het bepalen van de transitievergoeding. Dat is de uitkomst van een rechtszaak
die een... 
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EU-wetgeving moet einde maken aan
loondiscriminatie in bedrijven
Een nieuwe Europese richtlijn moet een einde maken aan loondiscriminatie
tussen werknemers die in een bedrijf hetzelfde werk doen. 

