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Programma actualiteiten 
arbeidsrecht

I. Het slapende dienstverband

II. Langdurige ziekte

III. Transitievergoeding 

IV. Concurrentiebeding

V. Ontbinding arbeidsovereenkomst

VI. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VII.     En verder nog .........



I. Het slapende 
dienstverband



Het slapende dienstverband

Procureur Generaal Hoge Raad, 18 september 2019 (1)

Op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) is werkgever gehouden 

in te stemmen met een voorstel van werknemer tot beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder toekenning van een 

bedrag ter hoogte van de transitievergoeding, als is voldaan aan de vereisten 

in art. 7:669 lid 3, aanhef en onder b, BW.



Het slapende dienstverband

Procureur Generaal Hoge Raad, 18 september 2019 (2)

Uitzondering: als werkgever aantoonbaar en gerechtvaardigd belang heeft bij 
instandhouding van arbeidsovereenkomst, zoals:

1. Het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden voor werknemer, waardoor 
werkgever belang heeft bij het in dienst houden van werknemer

2. Voor de periode tot aan de inwerkingtreding van de Wet compensatie 
transitievergoeding: financiële problemen van werkgever door het moeten 
voorfinancieren van de transitievergoeding

3. Het niet (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd zullen krijgen van de 
transitievergoeding. Onderscheid tussen omstandigheden in risicosfeer werkgever en 
risicosfeer werknemer

4. Mogelijke andere belangen van werkgever bij het in dienst houden van werknemer, 
anders dan wens om transitievergoeding niet te hoeven betalen



Het slapende dienstverband

Kantonrechter Enschede, 9 juli 2019

• 65-jarige werknemer; twee jaar ziek

• Vordert volledige transitievergoeding bij beëindiging slapend 
dienstverband

• Keuzevrijheid werkgever om in deze situatie arbeidsovereenkomst wel of 
niet te beëindigen

• Werkgever doet redelijk aanbod ad € 15.000,--; transitievergoeding is ca.

€ 80.000,--

• Geen wettelijke verplichting om slapend dienstverband te beëindigen; 
aanbod  werkgever is redelijk want brengt werknemer in dezelfde positie 
als niet zieke collega’s, die moeten doorwerken tot AOW-gerechtigde 
leeftijd



Het slapende dienstverband

Kantonrechter Assen, 14 oktober 2019

• Werkneemster gedeeltelijk blijvend arbeidsongeschikt vanaf mei 2016 en 
op 20 november 2019 pensioengerechtigd

• Werkneemster vordert opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever + 
transitievergoeding op grond van goed werkgeverschap en Wet 
compensatie transitievergoeding

• Kantonrechter volgt conclusie Hoge Raad d.d. 18 september 2019

• Kantonrechter -> gedeeltelijke opzegging + transitievergoeding voor deel 
dat werkneemster arbeidsongeschikt is



II. Langdurige ziekte



Langdurige ziekte

Kantonrechter Rotterdam, 15 februari 2019

Passende arbeid is bedongen arbeid

• Geen nieuwe arbeidsovereenkomst -> feitelijke beoordeling

• Is re-integratie succesvol afgerond?

• Is loonwaarde (hier 70%) passende functie nadrukkelijk afgesproken?

• Hoe lang verricht werknemer de ‘nieuwe’ arbeid?

• Is er een medische eindsituatie?

Gevolg: na 104 weken ziekte nieuw recht op loonbetaling over ziektedagen



Langdurige ziekte

Gerechtshof ‘s Hertogenbosch, 19 februari 2019

Werkgever aansprakelijk voor burn-out chauffeur door intimidatie 
leidinggevende

• Arbowet -> zorgplicht werkgever voor psychosociale 
arbeidsbelasting

• Aanhoudende depressieve stoornis bij werknemer, 
oorzaak gelegen in werksituatie

• Relatie met planner was destructief voor werknemer 
en situatie heeft te lang geduurd

• Werkgever is aansprakelijk voor nader vast te stellen 
schade



Langdurige ziekte

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27 maart 2019

• Werknemer komt controlevoorschriften niet na -> loonbetaling wordt  
regelmatig opgeschort of gestaakt

• Loonsanctie (loondoorbetaling) derde ziektejaar voor werkgever -> re-
integratiekansen gemist 

• Nieuwe spreekuuroproep  -> beëindiging dienstverband bij niet 
verschijnen

• Werknemer verschijnt niet -> werkgever vraagt ontbinding 
arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelen werknemer

• Kantonrechter ontbindt met transitievergoeding; Hof -> ontbinding blijft in 
stand; honoreert beroep werknemer op hardheidsregel 
transitievergoeding -> redelijkheid en billijkheid, 38 jarig dienstverband

• Loon derde ziektejaar gelijk aan loon tweede ziektejaar -> 80%  i.p.v. 70%.



Langdurige ziekte
Voorzieningenrechter Midden-Nederland, 17 april 2019

Loonstop wegens weigeren mediation niet terecht

• Werkneemster met tijdelijk contract meldt stand-bydiensten erg belastend 
te vinden

• Werkgever reageert niet -> werkneemster meldt zich ziek

• Bedrijfsarts stelt mediation voor -> werkneemster weigert medewerking

• Stopzetting loonbetaling door werkgever -> loonvordering werkneemster

• Re-integratie werkneemster ≠ serieuze optie voor werkgever (contract 
eindigde)  -> loonstop dan niet gerechtvaardigd



III. Transitievergoeding



Transitievergoeding 

Hoge Raad,  8 februari 2019

Ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie (g-grond)

• Werk en privé door werkneemster onvoldoende gescheiden 
volgens werkgever

• Ontbindingsverzoek werkgever door kantonrechter 
afgewezen-> Hof ontbindt arbeidsovereenkomst -> 
verstoorde relatie 

• Geen transitievergoeding en/of billijke vergoeding -> ernstig 
verwijtbaar handelen werkneemster

• Beschikking Hof vernietigd -> doorverwijzing -> Hof heeft 
niet alle feiten en omstandigheden overwogen



Transitievergoeding 
Hoge Raad,  19 april 2019

Werknemer heeft niet ernstig verwijtbaar gehandeld

• Werknemer heeft in strijd met instructies bedrijfsinformatie gedeeld met 
voormalige relatie van werkgever

• Kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst zonder transitievergoeding

-> ernstig verwijtbaar handelen werknemer

• Hof bekrachtigt ontbinding met transitievergoeding -> handelen 
werknemer niet ernstig verwijtbaar -> geen geldelijk gewin werknemer, 
geen kwade bedoelingen en geen opzettelijke benadeling werkgever

• Hoge Raad -> Hof heeft afwezigheid ernstige verwijtbaarheid voldoende 
onderbouwd



Transitievergoeding 

Kantonrechter Amsterdam, 3 mei 2019

Geen gedeeltelijke transitievergoeding na gedeeltelijke beëindiging 
arbeidsovereenkomst -> verstrijken vervaltermijn van drie maanden

• 1  juni 2016: Urenvermindering Personenvervoerder metro                                                 
vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: contract 36 uur -> 20 uur 
per week

• Werkgever wijst verzoek toekenning gedeeltelijke transitievergoeding af in 
september 2018

• Kantonrechter: aanpassing arbeidstijd bij blijvende arbeidsongeschiktheid 
is gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst -> recht op 
transitievergoeding, maar vervaltermijn van toepassing

• Aanvulling op de wet door Hoge Raad in 2018 in 2016 niet voorzienbaar 
voor werknemer, maar maakt dit niet anders -> werknemer had zelf in 
2016 procedure kunnen starten



IV. Concurrentiebeding



Concurrentiebeding 

Hoge Raad, 8 maart 2019

Schorsing concurrentiebeding in tijdelijk contract

• Applicatietechnoloog heeft twee tijdelijke contracten met non-
concurrentiebeding, relatiebeding en boetebeding vanaf 1 juni 2016 tot 31 
augustus 2017

• Werknemer zegt tussentijds op om bij concurrent in dienst te kunnen 
treden

• Kantonrechter en hof schorsen concurrentiebeding; non-
concurrentiebeding in tijdelijk contract in beginsel nietig

• ‘Een’ motivering is onvoldoende; weging bedrijfsbelangen feitelijk

• Werkgever heeft stel- en bewijsplicht voor onderbouwing noodzaak 
concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen



Concurrentiebeding 

Kantonrechter Arnhem, 27 maart 2019

Handhaving concurrentiebeding in niet door werkneemster ondertekende 
arbeidsovereenkomst

• Aanstellingsbrief en supplement bij arbeidsovereenkomst door partijen 
ondertekend, arbeidsovereenkomst zelf niet

• Arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden met 
beëindigingsvergoeding van € 300.000,-- bruto; werkneemster verzoekt 
ontheffing van concurrentiebeding, werkgever weigert

• Werkneemster vordert schadevergoeding; -> onrechtmatig handelen 
werkgever

• Werkneemster bewust van gevolgen concurrentiebeding; meende dat zij 
contract had getekend -> voldaan aan schriftelijkheidsvereiste; vergoeding 
en in dienst treden elders -> geen belemmering geconstateerd



Concurrentiebeding 

Voorzieningenrechter Kantonrechter Arnhem, 19 maart 2019

Schorsing concurrentiebeding en gedeeltelijke schorsing relatiebeding

• Verkoper buitendienst in informatietechnologie

• Werknemer heeft opgezegd; werkgever houdt werknemer aan 
concurrentie- en relatiebeding

• Concurrentiebeding zeer ruim geformuleerd

• Werkgever om toestemming vragen -> te grote inbreuk op vrije 
arbeidskeuze en geen weg terug voor werknemer

• Concurrentiebeding niet bedoeld voor dwarsbomen concurrent

• Relatiebeding gehandhaafd voor relatielijst voor duur 12 maanden en 
geschorst voor andere relaties



Concurrentiebeding 

Rechtbank Haarlem, 17 juli 2019

Relatie inlener-uitlener

• Werknemer, consultant bij Nivo -> werkt bij Ahold

• Ahold mag geen personeel overnemen van Nivo

• Werknemer treedt in dienst van Ahold-> Nivo vordert vergoeding voor 
gederfde inkomsten en wervingsvergoeding

• Kantonrechter: Nivo stuurde werknemer niet aan en niet inhoudelijk 
betrokken bij werkzaamheden

• Ter beschikking stellen arbeidskracht conform art. 9a lid 1 Waadi:

1) werknemer twee jaar werkzaam voor Ahold 2) onder leiding en toezicht 

van Ahold 3) Ahold betaalde Nivo -> beding in overeenkomst nietig



V. Ontbinding 
arbeidsovereenkomst



Ontbinding arbeidsovereenkomst 

Hoge Raad, 10 mei 2019

Onvoldoende concrete verwijten, herstel arbeidsovereenkomst

• Werknemer werkt op buitenlandse ambassade sinds 1 oktober 1999

• Werkgever dient ontbindingsverzoek in 

• Verwijten aan werknemer: 1) werknemer komt vaak te laat 2) respecteert 
collega’s niet 3) heeft beroepsgeheimen openbaar gemaakt 4) heeft collega 
bedreigd

• Verwijtbare gedragingen onvoldoende concreet en onvoldoende 
aangetoond; opeenstapeling maakt vage stellingen niet concreter

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPTM3OSt6sgCFQXtFAodRTwIPg&url=http://harding.kenilworthschools.com/for_staff/i__r_s/procedure_for_referral&psig=AFQjCNE_6ggXicxFusOoFxjseNKPJzEjdA&ust=1446300044742658


Ontbinding arbeidsovereenkomst 

Hoge Raad, 14 juni 2019 (1)

Disfunctioneren (d-grond), rol werkgever en werknemer

• Werkneemster -> senior consultant bij werkgever sinds 1 augustus 
2010

• Vanaf 2014 targetprobleem; aangesproken in november 2014 

• Beoordeling februari 2017 -> onvoldoende; werkgever wenst contract 
te beëindigen

• Werkneemster stelt verbeterplan op, kantonrechter ontbindt 
arbeidsovereenkomst op d-grond, hof bekrachtigt uitspraak -> geen 
billijke vergoeding (wel transitievergoeding)

• Werkneemster -> werkgever primair verantwoordelijk voor 
verbetertraject; Hoge Raad: in deze situatie is dat anders.



Ontbinding arbeidsovereenkomst 

Hoge Raad, 14 juni 2019 (2)

Disfunctioneren, rol werkgever en werknemer

• Inhoud en vormgeving verbetertraject niet wettelijk bepaald

• Omstandigheden van het geval, waaronder aard van de functie, bepalend

• Vanaf september 2016 gesprekken met werkneemster en feedback door 
werkgever

• Functie behelst actieve samenwerking met anderen en zelfstandige 
conflictoplossing

• Werkneemster kon mede gezien functieniveau zelf inzicht tonen in 
concrete maatregelen/cursussen om functioneren te verbeteren

• Zelf verbeterplan opstellen dan reële eis werkgever



VI. Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG)



Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Rechtbank Amsterdam, 21 maart 2019 

Klachtonderzoek niet in strijd met AVG

• Klacht van medewerker over grensoverschrijdend gedrag werkneemster

• Werkneemster geïnterviewd door onderzoeksbureau; werkneemster 
roept art. 5 AVG in; geen vergunning recherchebureau conform art. 2 
Wpbr

• Verwerking persoonsgegevens volgens kantonrechter noodzakelijk -> 
gerechtvaardigd belang werkgever conform art. 6 sub f AVG, vanwege 
zorgplicht voor veiligheid en gezondheid werknemers (Arbowet)

• Onafhankelijk onderzoek ook in belang werkneemster

• Voldaan aan proportionaliteits- en subsidiariteitseis -> geen wissing
persoonsgegevens, werkneemster heeft inzage door ontvangst rapport

• Verzoek om schadevergoeding afgewezen



Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Kantonrechter Amsterdam, 12 augustus 2019 

Toegang tot kassa door middel van vingerscan in strijd met AVG

• Werkneemster in schoenenwinkel claimt inbreuk op privacy en strijdigheid 
met AVG

• Vingerscan is bijzonder persoonsgegeven in de zin van AVG

• Werkgever gebruikt systeem ook voor tijdsregistratie -> verwerking 
persoonsgegeven

• Art. 9 lid 1 AVG verbiedt verwerking biometrische gegevens vanwege 
unieke identificatie persoon

• Bestrijding fraude door eigen personeel geen bedrijfsbelang in de zin van 
AVG; evenmin voldaan aan proportionaliteitseis

• Alternatief -> toegangspas, cijfercode of combinatie



VII. Overtreden 
geheimhouding



Overtreden geheimhoudingsbeding 

Gerechtshof ‘s Hertogenbosch, 9 september 2019 

Overtreden geheimhoudingsbeding door adviseur

• Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden per 

1-1-2014

• Handhaving relatiebeding, geheimhoudingsbeding en verbod op 
nevenwerkzaamheden -> boete per overtreding € 4.500,--

• Augustus 2014 -> werkgever constateert : werknemer heeft bij werkgever 
gebruikte modellen naar privé-e-mailadressen verstuurd. Zou ook 
werkzaamheden voor klanten hebben verricht

• Werkgever constateert 38 overtredingen -> boete € 171.000,--

• Kantonrechter -> boete € 9.000,--

• Hof -> werknemer heeft zes e-mails met 19 bestanden naar eigen 
mailadressen verzonden ->boete € 27.000,--



VIII. Pensioengerechtigde of 
AOW gerechtigde leeftijd



Pensioengerechtigde of AOW-gerechtigde leeftijd

Gerechtshof Amsterdam, 10 september 2019 

Uitleg begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in pensioen-ontslagbeding

• Werkgever informeert werkneemster in maart 2018: pensioengerechtigde 
leeftijd van 67 naar 68 jaar

• Werkneemster bereikt AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar op 17 mei 
2018

• Werkneemster werkt na 31 mei 2018 niet meer voor werkgever; 
arbeidsovereenkomst geëindigd volgens werkgever en kantonrechter

• Hof: In arbeidsovereenkomst is pensioengerechtigde leeftijd vermeld; 
bovendien blijkt uit brief aan werkneemster dat pensioengerechtigde 
leeftijd per 1 januari 2018 is verhoogd naar 68 jaar

• Arbeidsovereenkomst eindigt pas per 1 juni 2020 van rechtswege



IX. Voortzetting 
arbeidsovereenkomst door te 
late aanzegging en doorwerken 
medewerker



Voortzetting arbeidsovereenkomst door te late 
aanzegging en doorwerken werknemer

Kantonrechter Rotterdam, 29 augustus 2019 

• Uitzendovereenkomst voor 7 maanden tot 17 april 2019

• 16 april 2019-> gesprek over mogelijke verlenging; 18 april ziekmelding 
werknemer

• 19 april 2019-> verlenging tot 1 juli 2019

• 23 april 2019 -> werknemer niet akkoord - hervat werk

• Werkgever -> arbeidsovereenkomst is geëindigd op 17 april 2019

• Werknemer -> arbeidsovereenkomst is voortgezet op 17 april 

• Aanzegging d.d. 7 maart 2019 niet aantoonbaar ontvangen; werknemer heeft 
niet tijdig om aanzegvergoeding verzocht

• Onduidelijkheid over wel/niet werken d.d. 16 april voor rekening werkgever -> 
voortgezette arbeidsovereenkomst voor 7 maanden



X. Ontslag op staande voet 
ongeldig



Ontslag op staande voet ongeldig

Kantonrechter Zaanstad, 8 oktober 2019 

• Tijdelijk contract van 1 februari 2019 tot en met 31 oktober 2019

• Ziekmelding per 1 april 2019

• Schriftelijk ontslag op staande voet op 29 april -> niet op werk verschenen, 
geen ziekmelding, werkweigering, onbereikbaar, opname afkickcentrum, 
meldingsplicht verslaving

• Werknemer vordert gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding -> 
geen dringende reden en ontslag niet onverwijld gegeven

• Kantonrechter: wel ziekmelding op 1 april 2019 en herhaald

• Billijke vergoeding -> € 12.500,-- (loon tot 31 oktober ca. € 10.000,--) 
compensatie ernstig verwijtbaar handelen werkgever + gefixeerde 
schadevergoeding vanwege onregelmatige opzegging



Ontslag op staande voet ongeldig

Gerechtshof Amsterdam, 11 december 2018 

Zorgplicht voor alcoholverslaafde werknemer

• Alcohol- en drugsbeleid bij werkgever -> hulpplan in overleg met 
bedrijfsarts

• 17 maart 2016 -> ontslag op staande voet, tweede keer onder invloed van 
alcohol op het werk; eerste keer op 19 augustus 2015 -> toen formele 
waarschuwing

• Geen hulpplan voor werknemer; fles wodka in fietstas en 
alcoholpromillage van 3,52 bij alcoholtest werkgever

• Geen hoor en wederhoor; 25 jaar lang goed gefunctioneerd

• Herstel dienstverband + veroordeling in proceskosten



XI. Geen tussentijds 
opzegbeding



Geen tussentijds opzegbeding

Kantonrechter Roermond, 11 juli 2019 

• Vertegenwoordiger/bedrijfsleider, tijdelijk contract voor zes maanden 
vanaf 4 februari 2019

• Op 13 februari 2019 -> beëindiging arbeidsovereenkomst door werkgever

• Werknemer stemt niet in en vordert vergoeding vanwege onregelmatig 
ontslag -> € 15.000,-- en billijke vergoeding -> € 2.500,--

• Werkgever voert schriftelijk verweer, maar komt niet op zitting

• Kantonrechter -> geen proeftijd- en/of tussentijds opzegbeding 

-> werkgever kon arbeidsovereenkomst niet direct beëindigen

• Gefixeerde schadevergoeding -> € 15.000,-- + billijke vergoeding ->

€ 2.500,-- -> preventieve werking!



Dank voor uw aandacht!


