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Rechtspraakoverzicht  
 

 
Ontslag 

 Instantie: Rechtbank Overijssel 
 Datum: 14-08-2018 

Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2018:3101 
Onderwerp: Verzoek om herstel van de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:682 BW 
toegewezen: werkgever dient eerst afscheid te nemen van uitzendkrachten. De 
uitzendkrachten verrichten dezelfde werkzaamheden als werknemer en worden structureel 
ingezet, zodat aan de voorwaarde van een duidelijk tijdelijk karakter niet is voldaan. 
Roosterinefficiëntie als reden om uit te wijken naar een uitzendkracht maakt nog niet dat de 
opvulling van dat dagdeel telkens tijdelijk van aard is. 

 
 
Referentie 

 Instantie: Gerechtshof Den Haag 
Datum: 21-08-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:7492 
Onderwerp: Werknemer meent nadeel te hebben ondervonden van een referentie van de 
voormalig werkgever. De vraag doet zich onder meer voor welke feitelijke informatie bij het 
afgeven van een referentie mag/moet worden verstrekt. Als uitgangspunt heeft volgens het Hof 
te gelden dat wanneer een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als 
referent, hij daarmee toestemming geeft voor het afgeven van gegevens over zijn persoon en 
over zijn functioneren (vergelijk art. 6 lid 1 sub 1 AVG). Wanneer een sollicitant bepaalde 
negatieve informatie van de referentie over zijn persoon of functioneren wil uitsluiten, dient hij 
dat expliciet bij de referent aan te geven. De referent kan dan op zijn beurt een afweging 
maken of hij nog wel een referentie wil afgeven. Hij zal een correct beeld van de betrokken 
persoon aan de ‘potentiële’ werkgever moeten verstrekken. Het onthouden van noodzakelijke 
informatie kan immers onzorgvuldig handelen (en daarmee aansprakelijkheid voor de schade) 
jegens deze derde (‘nieuwe werkgever’) opleveren.  
 

 
Vaststellingsovereenkomst  

 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 
Datum: 14-08-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:GHARL:2018:7327 
Onderwerp: Valt een na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst ontdekte fraude onder 
de tussen partijen overeengekomen finale kwijting? Het hof vindt van niet en veroordeelt de 
werknemer tot vergoeding van de schade. Het hof constateert dat de finale kwijting betrekking 
had op alle tussen partijen bestaande geschilpunten. Het beding ziet niet op de later 
geconstateerde fraude, alleen al omdat de fraude tijdens het sluiten van de overeenkomst bij 
de werkgever niet bekend was en derhalve geen geschilpunt kón zijn.  

    

 Instantie: Rechtbank Gelderland 
Datum: 05-07-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:RBGEL:2018:3601 
Onderwerp: Overeenkomst tussen werkgever en werknemers kan in dit geval niet worden 
aangemerkt als vaststellingsovereenkomst, want er wordt afgeweken van dwingend recht 
zonder dat sprake is van een bestaand geschil of onzekerheid. FNV heeft als cao-partij een 
zelfstandig vorderingsrecht.  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:3101
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:7492
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:7327&showbutton=true&keyword=2018%3a7327
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:3601&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBGEL%3a2018%3a3601
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Personeelsdossier 

 Instantie: Rechtbank Den Haag 
Datum: 31-08-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:RBDHA:2018:10910 
Onderwerp: Werkgever weigert afgifte van stukken uit het personeelsdossier omdat de 
werknemer eerder al een kopie zou hebben ontvangen van de stukken en hij met de gegevens 
die daarin staan bekend is of moet zijn. Volgens de kantonrechter moet de werkgever de 
stukken op grond van (het transparantiebeginsel van) de AVG verstrekken; de uitzonderingen 
uit de AVG doen zich hier niet voor.  

 
 

Ketenregeling 

 Instantie: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
 Datum: 20-09-2018 

Vindplaats: ECLI:NL:GHSHE:2018:3932 
Onderwerp: Werkneemster heeft eerst via een uitzendonderneming werkzaamheden verricht 
voor de opdrachtgever en is daarna bij de opdrachtgever in dienst getreden op basis van een 
contract voor bepaalde tijd. Dit contract wordt niet verlengd, waarna de werkneemster stelt dat 
ze in totaal meer dan twee jaar werkzaam is geweest voor de opdrachtgever en dat daarom 
sprake is van een vast dienstverband. De opdrachtgever doet een beroep op het bepaalde in 
artikel D-5 van de cao-hbo, waarin uitzend- en detacheringsovereenkomsten zijn uitgezonderd 
en opvolgend werkgeverschap is uitgesloten. Een beroep op deze bepaling is volgens het Hof 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar.  

 
 

Transitievergoeding 

 Instantie: Hoge Raad 
Datum: 14-09-2018 
Vindplaats: ECLI:NL:HR:2018:1617 
Onderwerp: Heeft een werknemer die gedeeltelijk ontslagen is wegens arbeidsongeschiktheid 
recht op een (gedeeltelijke) transitievergoeding? Ja, bij een structurele en substantiele 
vermindering van de arbeidsduur kan aanspraak worden gemaakt op een pro rata 
transitievergoeding, ongeacht of in het gegeven geval de vermindering van de arbeidsduur 
heeft plaatsgevonden in de vorm van (i) een gedeeltelijke beëindiging, (ii) een algeheel ontslag 
gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst dan wel (iii) aanpassing van de 
arbeidsovereenkomst. 
 

 
Deskundigenoordeel 

 Instantie: Hoge Raad 
 Datum: 14-09-2018 

Vindplaats: ECLI:NL:HR:2018:1673 
Onderwerp: Vordering in kort geding tot doorbetaling loon tijdens arbeidsongeschiktheid (art. 
7:629 BW). Geldt eis dat verklaring UWV-deskundige wordt overgelegd (art. 7:629a BW) ook 
in kort geding? Nee, gelet op een passage uit de memorie van toelichting moet worden 
aangenomen dat de in (thans) art. 7:629a lid 1 BW opgenomen eis van het overleggen van 
een deskundigenverklaring niet geldt in kort geding. 

 
  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:10910
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