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Geachte colleges en gemeenteraden, 
 
Eerder hebben we u op verschillende momenten geïnformeerd over de stand van zaken 
omtrent de juridische procedure tegen een van onze medewerkers en twee externe partijen. 
Met deze brief stellen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 
 
Uitspraak juridische procedure tegen medewerker 
Werkorganisatie BUCH heeft de medewerker op 10 juni 2020 op staande voet ontslagen. 
Hierop nam de medewerker juridische maatregelen en liep er een procedure bij de 
kantonrechter. De rechter oordeelde op 26 oktober 2020 dat het ontslag op staande voet niet 
het juiste middel was en dat Werkorganisatie BUCH een schadevergoeding van 30.000 euro 
moest betalen. De medewerker stelde daarop hoger beroep in tegen de hoogte van de 
schadevergoeding. Het Gerechtshof heeft op 18 januari 2022 bepaald dat er een 
aanvullende schadevergoeding van 45.000 euro moet worden betaald. De totale 
schadevergoeding bedraagt daarmee 75.000 euro. 
 
Werkorganisatie BUCH heeft besloten om niet in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. 
 
U kunt de uitspraak nalezen op internet via deze link: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:144&showbutto
n=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHAMS%3a2022%3a144 
 
Juridische procedure tegen externe partijen 
Naast deze procedure vordert de werkorganisatie geld terug van twee partijen. Deze 
vordering berust op het vermoeden van fraude met (spook)facturen. De rechtbank heeft op 
10 november 2021 in eerste instantie onze vorderingen afgewezen. Tegen deze uitspraak 
zijn we in hoger beroep gegaan. 
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U kunt ook deze uitspraak nalezen op internet via deze link: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:13200&showbutt
on=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBDHA%3a2021%3a13200 
 
Wij vertrouwen erop dat we u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. We houden u 
ook in de toekomst op de hoogte van de stand van zaken en voortgang van de procedure. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

het bestuur van Werkorganisatie BUCH, 

       

 

 

E. Zandstra drs. A. Mans 

secretaris voorzitter 
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