
 

       
   
 

Rechtspraakoverzicht  
  
Inlenersbeloning  

 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland 
 Vindplaats: ECLI:NL:RBMNE:2018:5149 

Datum: 24-10-2018 
 Onderwerp: Inlenersbeloning in de zin van artikel 8 WAADI en de ABU-cao. Ketenaansprakelijkheid 

bij doorlening van arbeidskrachten. 
 

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
 Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:1473 

Datum: 11-01-2018 
 Onderwerp: WWZ-procedure. Loonvordering gebaseerd op artikel 8 Waadi van een uitzendkracht die 

tewerk is gesteld bij een regionale omroep. 
 
Transitievergoeding 

 Instantie: Rechtbank Limburg 
 Vindplaats: ECLI:NL:RBLIM:2018:9191 

Datum: 20-09-2018 
 Onderwerp: Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met zieke werknemer 

omdat de werkgever een deel van haar werkzaamheden beëindigd heeft waardoor de arbeidsplaats 
van werknemer is vervallen. Opzegverbod? Uitleg “onderneming” in de zin van art. 7:670a lid 2 sub d 
BW. Arbeidsverleden als ambtenaar telt niet mee bij vaststelling hoogte transitievergoeding. 

  

 Instantie: Gerechtshof Amsterdam 
 Vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2018:3791 

Datum: 16-10-2018 
 Onderwerp: Artikel 10 lid 5 van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf bepaalt dat bij 

het berekenen van de opzegtermijn het aantal dienstjaren bij een vorige werkgever wordt 
meegenomen indien de werknemer als gevolg van een contractswisseling in dienst is getreden bij de 
huidige werkgever. Werknemer kan aan deze bepaling geen rechten ontlenen voor de berekening 
van de hoogte van zijn transitievergoeding. 

  
Dringende reden WW 

 Instantie: Centrale Raad van Beroep 
 Vindplaats: ECLI:NL:CRVB:2018:3469 

Datum: 07-11-2018 
 Onderwerp: De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van 7 november 2018 een 

nieuw toetsingskader toegepast voor het beoordelen van de vraag of sprake is van verwijtbare 
werkloosheid. Bij de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, wordt niet 
langer onderscheid gemaakt tussen de objectief dringende reden en de subjectief dringende reden 
voor zover daarmee wordt gedoeld op de voortvarendheid waarmee de werkgever bij de beëindiging 
van het dienstverband heeft gehandeld. Deze benadering sluit aan op rechtspraak van de Hoge 
Raad en is in overeenstemming met het uitgangspunt van de wetgever dat niet de ontslagroute die 
de werkgever heeft gekozen maar de reden voor de werkloosheid bepalend is. 

 
AVG 

 Instantie: Rechtbank Amsterdam 
 Vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2018:7398 

Datum: 10-10-2018 
 Onderwerp: Kort geding. Vordering verbod gebruik maken van in het kader van arbeidsconflict 

opgesteld rapport afgewezen. Geen strijd met AVG, o.a. vanwege gerechtvaardigd belang in de zin 
van artikel 6 sub f AVG. Niet zonder meer aannemelijk dat onderzoeksbureau vergunning op grond 
van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus nodig heeft. 
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