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Rechtspraakoverzicht  
  

Loondoorbetaling derde ziektejaar 

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Datum: 25-09-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:8568 

 Onderwerp: De werknemer wordt ziek tijdens de avv periode van de ABU cao en krijgt 
daarmee aanspraak op 91% doorbetaling gedurende de eerste 52 weken van 
arbeidsongeschiktheid en 80% doorbetaling gedurende de 53ste t/m de 104e week van 
arbeidsongeschiktheid. Het verkregen recht wordt niet aangetast doordat in de loop van het 
tijdvak waarvoor de doorbetalingsverplichting geldt de cao ophoudt algemeen verbindend te 
zijn. Wat betreft het derde ziektejaar, waarvoor het UWV aan de werkgever een loonsanctie 
heeft opgelegd, oordeelt de rechter dat de werkgever op grond van artikel 7:629 BW gehouden 
is om 70% van het geldende loon te betalen. Uit de ABU-cao vloeit niet voort dat de 
loondoorbetalingsverplichting op het niveau van 80% zou moeten blijven. 

 
Vergewisplicht 

 Instantie: Rechtbank Overijssel 
Datum: 25-09-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2018:3615 
Onderwerp: De opdrachtgever is tekortgeschoten in de nakoming van de vergewisplicht. Uit de 
cao Metalektro volgt dat de opdrachtgever geen gebruik mag maken van de niet bij haar in 
dienst werknemers respectievelijk dat gebruik moet beëindigen, indien het verschil in 
arbeidsvoorwaarden meer dan 10% bedraagt, tenzij in overleg met de 
werknemersvakverenigingen dit verschil tot ten hoogste 10% wordt teruggebracht. De rechter 
oordeelt dat indien de opdrachtgever haar vergewisplicht zou zijn nagekomen en daarbij 
eventueel het verschil in beloning zou zijn vastgesteld, de opdrachtgever de uitzendkrachten 
niet had mogen inlenen of dat inlenen had moeten beëindigen. Dit betekent dat tussen de 
tekortkoming van de opdrachtgever op het punt van de vergewisplicht enerzijds en de door de 
FNV gestelde loonschade van haar leden/uitzendkrachten anderzijds geen causaal verband 
bestaat.  

 
Transitievergoeding 

 Instantie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 
Datum: 21-08-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:RBZWB:2018:5812 
Onderwerp: De werkneemster is bij een uitzendonderneming in dienst getreden op basis van 
een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd Fase A. De werkgever heeft de werkneemster 
aangezegd dat haar arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen. Daarna heeft de 
werkgever andere functies aan de werkneemster aangeboden, maar dit heeft de 
werkneemster niet geaccepteerd. Dat de werkgever in de periode na de aanzegging meerdere 
functies aan de werkneemster heeft aangeboden – wat de werkneemster betwist – brengt niet 
mee dat daardoor het initiatief tot het einde van de arbeidsovereenkomst bij de werkneemster 
is komen te liggen. De aanzegging is leidend en het aanbieden van andere functies doet de 
aanzegging niet vervallen. Het is ook niet gebleken dat de werkgever de aanzegging 
nadrukkelijk heeft laten vervallen. De werkneemster heeft dus recht op de transitievergoeding. 

 

 Instantie: Hoge Raad 
Datum: 05-10-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:HR:2018:1845 
Onderwerp: De partijen twisten over de vraag of een volledige transitievergoeding bij ontslag 
wegens ziekte kort voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechter oordeelt dat het abstracte en 
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gestandaardiseerde karakter van de regeling van de transitievergoeding meebrengt dat voor 
de aanspraak niet van belang is of de werknemer na het eindigen van de 
arbeidsovereenkomst werkloos is, dan wel aansluitend een andere baan heeft.  

 

 Instantie: Hoge Raad 
Datum: 12-10-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:HR:2018:1909 
Onderwerp: Voor de berekening van de transitievergoeding dient niet te worden uitgegaan van 
de toepasselijkheid van art. 7:673 lid 4 BW omdat deze bepaling per 1 juli 2015 in werking is 
getreden en daaraan geen terugwerkende kracht toekomt. Bij werkgeverswisselingen die 
gelegen zijn voor 1 juli 2015 moet de bepaling van de duur van de arbeidsovereenkomst aan 
de hand waarvan de aanspraak op en de omvang van een transitievergoeding worden 
vastgesteld, plaatsvinden de hand van de maatstaf die tot 1 juli 2015 gold voor het aannemen 
van opvolgend werkgeverschap in de zin van art. 7:668a lid 2 (oud) BW (de ketenregeling). 
Deze maatstaf houdt in dat “enerzijds de nieuwe overeenkomst wezenlijk dezelfde 
vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst, en anderzijds tussen 
de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door de 
laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens 
hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe 
werkgever”. 

 
Wel/geen uitzendonderneming? 

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Datum: 25-09-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:8519 
Onderwerp: Partijen twisten over de vraag of de onderneming voldoet aan de vereisten voor 
uitzendonderneming als bedoeld in artikel 7:690 BW en deze daardoor onder de werkingssfeer 
van de cao voor uitzendkrachten en de cao sociaal fonds voor de uitzendbranche valt. De 
rechter kwalificeert de onderneming als uitzendonderneming, onder meer omdat de 
onderneming zich als zodanig presenteerde, flexibiliteit in de relatie tot haar ondernemers 
beoogde, zeggenschap over de werkzaamheden door de opdrachtgever onder meer aan de 
onderneming was uitbesteed en het risico op doorbetaling bij de werknemers lag. 

 
Werkgeversdeel pensioenpremie 

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Datum: 07-08-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:7137 
Onderwerp: De arbeidsovereenkomst is geëindigd met wederzijds goedvinden. De werknemer 
stelt dat bij de eindafrekening ten onrechte onderscheid is gemaakt tussen compensatie- en 
vakantie-uren en dat in de uitbetaling van die uren ten onrechte de bonus en de 
werkgeversbijdrage pensioenpremie niet zijn meegenomen. Het hof overweegt dat het 
verlofstuwmeer dat de werknemer heeft opgebouwd uitsluitend door niet-opgenomen vakantie-
uren is ontstaan. Op enig moment is een deel hiervan gelabeld als compensatie-uren om de 
verjaringstermijn voor niet-opgenomen vakantie-uren veilig te stellen en om boekhoudkundige 
redenen. Deze verlofuren dienen desondanks te worden aangemerkt als niet-opgenomen 
vakantie-uren. Bij de uitbetaling van vakantie-uren moet worden uitgegaan van het gehele 
overeengekomen loon. De jaarlijkse toekenning van de bonus van de werknemer vormt een 
structureel loonbestanddeel en valt daarmee onder het vakantieloon. Het werkgeversdeel 
pensioenpremie valt niet onder het vakantieloon. Het betreft een betaling aan een derde en 
geen vergoeding die de werkgever aan de werknemer is verschuldigd.  

 
Billijke vergoeding 

 Instantie: Parket bij de Hoge Raad 
Datum: 14-09-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:PHR:2018:1029 
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 Onderwerp: De mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de g-grond, mét 
toekenning van een billijke vergoeding, omdat de arbeidsovereenkomst is verstoord doordat de 
werkgever ten onrechte getracht heeft de werknemer op een andere, onvolkomen, grond te 
ontslaan, wordt de Asscher-escape genoemd. De partijen twisten over de vraag welke invloed 
een kortdurend dienstverband op de hoogte van de billijke vergoeding heeft. De Hoge Raad 
heeft in de New Hairstyle-beschikking een richtinggevende beslissing gegeven over de wijze 
waarop de billijke vergoeding dient te worden begroot. In dit geval is echter geen sprake van 
een billijke vergoeding die in de plaats komt van de vernietiging van de opzegging of het 
herstel van de arbeidsovereenkomst. Daarom moet de verwachte duur van het dienstverband 
niet als maatstaf worden genomen bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. Dit 
laat onverlet dat de billijke vergoeding moet worden bepaald op een wijze die, en op het niveau 
dat, aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. In dat verband is ook de 
lengte van het dienstverband van belang.  

 

 Instantie: Gerechtshof Amsterdam 
Datum: 02-10-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHAMS:2018:3533 
Onderwerp: De partijen twisten over de vraag of de werkgever jegens werkneemster 
aansprakelijk is op grond van 7:673 lid 9 BW en 7:611 BW wegens het niet verlengen 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wegens het niet strikt nakomen van het recht op 
pauze, de loonbetaling bij ziekte en de omvang van het aantal arbeidsuren. De kantonrechter 
heeft overwogen dat de werkgever een ernstig verwijt treft ten aanzien van de slechte 
werksfeer en het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst en de werkgever veroordeeld om 
een billijke vergoeding te betalen. Het hof overweegt dat de werkgever, door de 
arbeidsovereenkomst niet te verlengen geen ernstig verwijt treft in de zin van artikel 7:673 lid 9 
sub b BW en evenmin anderszins in strijd heeft gehandeld met haar verplichtingen als goed 
werkgever. Ook indien de werkgever haar verplichtingen ten aanzien van de omvang van de 
dienstverband, het recht van de werknemer op pauze en haar recht op loon tijdens ziekte niet 
(direct) geheel is nagekomen, dan is dat onvoldoende voor het vaststellen van ernstig 
verwijtbaar handelen en/of nalaten. 
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