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Programma 

I. Stand van zaken Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Het oproepcontract 

Is ontslag zonder dossier mogelijk in 2020?

II. De ketenregeling

Invloed NOW op billijke vergoeding?

III En verder….. 



WAB (Wet arbeidsmarkt in balans)

Oproepovereenkomst

Definitie (artikel 7:628a lid 9 BW nieuw):

De omvang van de arbeid is niet vastgelegd als één aantal uren per 
tijdseenheid van 

• ten hoogste een maand; of

• ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer is gelijkmatig 
gespreid over die tijdseenheid; of 

• de werknemer heeft geen recht op het naar tijdsruimte vastgestelde loon 
(artikel 7: 628 lid 5 of 7) als hij niet gewerkt heeft

Na 12 maanden aanbod voor urenomvang, dat minimaal gelijk is aan gemiddelde 
urenomvang per maand in voorafgaande jaar; geen aanbod dan recht op loon over 
gemiddeld urenaantal.



WAB (Wet arbeidsmarkt in balans)

Oproepovereenkomst

Rechtbank Amsterdam, 03-09-2020, kort geding

• Op 13 januari 2020 heeft werkgever aan toeristengids met 
wisselende uren arbeidsovereenkomst aangeboden voor 28 uur 
per week, per 1 februari 2020.

• Urenaantal gebaseerd op WAB-verplichting tot aanbod van 
gemiddelde urenomvang laatste 12 maanden.

• Werknemer heeft per e-mail op 28 februari 2020 aanbod  
werkgever niet aanvaard.

• Werknemer vordert op 7 maart 2020 gemiddelde  urenomvang 
van voorafgaande 13 weken op grond van rechtsvermoeden: 18 
uur per week .

• Vanaf half maart is er geen werk meer door coronacrisis.



WAB (Wet arbeidsmarkt in balans)

Oproepovereenkomst

• Werkgever wijst verzoek af, immers werknemer had aanbod niet 
aanvaard, dus voortzetting op basis van nul uren contract.

• Werknemer claimt op 7 mei 2020 via gemachtigde gemiddelde 
urenomvang per jaar: 28 uur per week (conform eerder WAB-
aanbod van werkgever).

• Rechter: In principe gelden laatste drie maanden als 
referteperiode: januari t/m maart.

• Onder WAB hoofdregel: ‘’geen arbeid, wel loon, tenzij …….”
• Coronacrisis is exceptionele omstandigheid, niet zonder meer in 

risicosfeer werknemer of werkgever.
• NOW is toegekend en steunmaatregelen lopen nog door……..



WAB (Wet arbeidsmarkt in balans)

Oproepovereenkomst

Beslissing rechtbank Amsterdam, 03-09-2020, kort geding

• Beroep op rechtsvermoeden (artikel 7:610b BW) met 
referteperiode voorafgaande 3 maanden naast recht op vaste 
arbeidsomvang is mogelijk.

• Afslaan van WAB-aanbod vaste arbeidsomvang door  
werknemer weegt kantonrechter mee.



WAB (Wet arbeidsmarkt in balans)

Oproepovereenkomst

Beslissing:

• De kantonrechter veroordeelt werkgever tot betaling aan de 

werknemer van het loon vanaf juli 2020, gebaseerd op het 

gemiddelde aantal uren over de maanden januari, februari en 

maart 2020, te vermeerderen met vakantietoeslag  en de 

verhogingen op grond van de wet en/of cao, vermeerderd met 

de wettelijke rente hierover.



WAB, de i-grond,
kan ik mijn werknemer zonder dossier ontslaan?
De cumulatiegrond, hoe zit het ook alweer?

• Ontslagstelsel verruimen als werkgever ontslag niet kan baseren op 
één ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen 
met twee of meer ontslaggronden samen.

• Bijvoorbeeld verwijtbaar handelen van werknemer gecombineerd 
met onvoldoende functioneren en/of verstoorde arbeidsverhouding.

• Voor ontbinding op de i-grond is onder meer vereist, dat er sprake is 
van één bijna voldragen ontslaggrond. 



WAB, de i-grond,
kan ik mijn werknemer zonder dossier ontslaan?

Rechtbank Amsterdam, 08-05-2020, geen ontbinding

• Ontbindingsverzoek afgewezen: 
o geen e-grond (verwijtbaar handelen)
o geen g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) of i - grond (combinatie).
• Kantonrechter: i-grond biedt geen soelaas. Werkgever tracht  niet-

geslaagde e- en g-grond te repareren met i -grond; daar is 
deze grond niet voor bedoeld.

NB Zijn primair aangevoerde gronden ‘onvoldragen’, dan oordeelt 
kantonrechter steeds dat deze niet gebruikt kunnen worden als 
onderdeel van i-grond. De i-grond is geen reparatiegrond volgens de 
kantonrechter.



WAB, de i-grond,
kan ik mijn werknemer zonder dossier ontslaan?
Rechtbank Midden-Nederland, 06-07-2020, wel ontbinding

Situatie:

• Werkgever heeft commentaar op functioneren werknemer. 

• Tussen partijen ontstaat vervolgens onenigheid daarover. 

• Partijen proberen om met mediation vertrouwensrelatie te herstellen, maar dat 
lukt niet. 

• De kantonrechter stelt dat om tot ontbinding op de i-grond over te kunnen gaan, 
er onder meer één bijna voldragen ontslagrond moet zijn. Daar is hier naar het 
oordeel van kantonrechter sprake van.

• Werkgever heeft steken laten vallen in verbetertraject, dat niet tot uitvoering is 
gekomen, waardoor uiteindelijk vertrouwen duurzaam is geschaad.

• De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op i-grond en kent aan de 
werknemer de maximale verhoging van de transitievergoeding met 1,5 toe.



WAB, de i-grond,
kan ik mijn werknemer zonder dossier ontslaan?

Rechtbank Midden-Nederland, 06-07-2020, wel ontbinding

• Eerste  uitspraak waarin beroep op i-grond (cumulatiegrond) slaagt. 

• Geen duidelijke motivering.

• Evengoed voldragen g-grond (verstoorde arbeidsrelatie),  zonder 
toewijzing van  cumulatievergoeding.



WAB, de i-grond,
kan ik mijn werknemer zonder dossier ontslaan?
Rechtbank Midden-Nederland, 24-07-2020, wel ontbinding

• Werkgever is ontevreden over het functioneren van werknemer (d-
grond). 

• Echt verbetertraject komt niet van de grond en ook begeleiding en 
coaching blijven achterwege. 

• De discussie over disfunctioneren leidt uiteindelijk tot een verstoorde 
arbeidsverhouding (g-grond). 

• Geen van beide gronden is voldragen. 
• Kantonrechter ontbindt arbeidsovereenkomst op de cumulatiegrond (i-

grond), mede vanwege noodzakelijke vertrouwensband tussen 
werknemer en managementteam in verband met hun intensieve 
samenwerking. 

• Werknemer ontvangt 1,5* transitievergoeding.



WAB, de i-grond,
kan ik mijn werknemer zonder dossier ontslaan?
Rechtbank Midden-Nederland,10-09-2020, wel ontbinding 

• Combinatie van de e- en g-grond kan leiden tot ontbinding op i-grond.

• Verwijtbare gedragingen van werknemer: geen voldragen e-grond.

• Werkgever heeft arbeidsrelatie verder verstoord door werknemer met 
dienstverband van 22 jaar direct een vaststellingsovereenkomst voor te leggen: 
geen voldragen g-grond.

• Toch ontbinding op i-grond. 

• Kantonrechter stelt dat verwijtbaarheid van werknemer én de verstoring van de 
arbeidsverhouding door beide partijen zodanig is dat de arbeidsovereenkomst 
moet eindigen.

• Verhoging van transitievergoeding met 50%.

NB Bij toename toewijzingen kan 1,5*transitievergoeding bandbreedte worden bij 
beëindigingsonderhandelingen; werkgever kan risico van afwijzing immers 
afkopen.



Ketenregeling
Hoge Raad, 21-02-2020
• Werknemer is op 5 september 2011 als taxichauffeur bij werkgever 

in dienst getreden voor duur van zes maanden.
• Deze arbeidsovereenkomst is tweemaal zonder onderbreking voor 

bepaalde tijd verlengd, de laatste keer tot en met 4 september 2014.
• Op initiatief van werkgever heeft werknemer aansluitend twee 

tijdelijke uitzendovereenkomsten met payrollbedrijf gesloten, van 
5 september 2014 tot 4 maart 2015. Werknemer is hetzelfde werk 
blijven doen.

• In februari 2015 heeft payrollbedrijf laten weten dat werknemer na 
5 maart 2015 niet meer wordt ingezet als chauffeur. 

• Werknemer heeft verklaring voor recht gevorderd dat 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.



Ketenregeling

Hoge Raad, 21-02-2020
• Werknemer heeft verklaring voor recht gevorderd dat 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan
• De kantonrechter heeft de vordering toegewezen. Hof heeft vonnis 

bekrachtigd. Werkgever heeft cassatieberoep ingesteld.
• Hof: uitzendovereenkomst op papier tussen werknemer en payrollbedrijf. 

Maar constructie is bedacht om onder ketenregeling uit te komen.
• Geen reële uitzendovereenkomst tussen werknemer en payrollbedrijf.
• Vanaf moment dat werknemer via payrollbedrijf zijn werkzaamheden bij 

werkgever voortzette (5 september 2014), is sprake van vierde 
arbeidsovereenkomst.



Ketenregeling

Hoge Raad, 21-02-2020

• Direct vóór 5 september 2014 was al sprake van drie elkaar opvolgende 
tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor een periode van in totaal 36 
maanden. 

• Van art. 7:668a lid 1 (oud) BW is in de Taxi-CAO en bij regeling door of 
namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan niet ten nadele van 
werknemer afgeweken.

• Op 5 september 2014 is daardoor een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd tot stand gekomen, in overeenstemming met art. 7:668a lid 
1 (oud) BW.



Rechtbank Limburg, 09-07-2020
Disfunctioneren en NOW

• Werkgever stuurt werknemer in augustus 2019 brief met  
verbeterplan: 42 verbeterpunten.

• In september 2019 meldt werknemer zich ziek. Bedrijfsarts 
constateert een arbeidsconflict. Werknemer wordt per 1 december 
2019 arbeidsgeschikt verklaard.

• Werkgever zet in december 2019 loonbetaling stop en dreigt eind 
december met ontslag op staande voet bij niet verschijnen.

• Werknemer meldt zich dezelfde dag ziek en zegt 
ontbindingsverzoek te zullen indienen.

• Werknemer stelt dat werkgever ernstig verwijtbaar handelde, 
waardoor recht op transitievergoeding én billijke vergoeding.



Rechtbank Limburg, 09-07-2020
Disfunctioneren en NOW 

• Kantonrechter: geen dringende reden voor werknemer. Werkgever 
heeft wel ernstig verwijtbaar gehandeld. 

• Aan werknemer met 20-jarig dienstverband is niet met voorbeelden 
uitgelegd waarom sprake was van disfunctioneren. 

• Verbeterplan is slechts lijst met verwijten. 
• Advies bedrijfsarts voor mediation is niet opgevolgd. Werkgever 

heeft loon stopgezet terwijl duidelijk was dat deskundigenoordeel 
was aangevraagd.



Rechtbank Limburg, 09-07-2020
Disfunctioneren en NOW (vervolg)

• Verhoudingen zijn zo onder druk gezet, dat oplossing niet meer 
mogelijk is.

• Transitievergoeding én een billijke vergoeding van € 50.000 voor 
werknemer. 

• Het ‘habe nichts’-verweer van werkgever is niet genoeg 
onderbouwd. Met overleggen aanvraagformulier NOW en melding 
betalingsonmacht aan fiscus maakt werkgever zijn financiële positie 
onvoldoende inzichtelijk.

• NOW-aanvraag geeft wel enig inzicht in financiële positie van 
werkgever, maar bijvoorbeeld niet in reserves van de onderneming. 
Verder was in 2019 door het bedrijf nog winst gemaakt.



Hof Arnhem-Leeuwarden, 01-09-2020
Recht op uitbetaling overuren, ondanks contract
• Poolse werknemer heeft contract voor 40 uur; loon is  € 1.800,-- per maand bruto.

• Werknemer moet op verzoek van werkgever overwerk verrichten. De 
overwerkuren zijn bij het loon inbegrepen. 

• Werknemer heeft in 8 maanden in 2016 tenminste 404,1 uren extra gewerkt en  
vordert uitbetaling van die uren.

• Hof: Functie van coördinator brengt enig overwerk met zich mee. Werkgever moet 
overuren bijhouden, maar heeft dit niet gedaan.

• Arbeidsovereenkomst is opgesteld in het Nederlands.

• ‘’Overwerk van 11,5 uren per week, afgezet tegen een loon van € 1.800 bruto, gaat 
wat de werkgever van de werknemer mocht verwachten ruimschoots te buiten. 
Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar dat  werkgever 
door beroep op de arbeidsovereenkomst uitbetaling van gemaakte overuren kan 
ontgaan.” Werkgever wordt veroordeeld tot betaling van een overwerkvergoeding 
van ruim € 4.000.’’

• Afspraken in beginsel leidend, tenzij sprake van misbruik zoals hier.



Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2020
Dronken kraanmachinist, ontslag op staande voet
• Kraanmachinist is dronken tijdens verrichten werkzaamheden in 

maart 2020. Werkgever vindt in bedrijfsauto veel lege bierblikken.  
Alcoholtest ter plaatse toont aan dat werknemer driemaal het 
wettelijke promillage aan alcohol heeft genuttigd.

• Werknemer krijgt op staande voet ontslag.
• Sinds oktober 2018 is werknemer herhaaldelijk gewezen op gevaar 

van nuttigen van alcohol tijdens werk, ook met oog op veiligheid van 
collega’s.

• Werknemer is gewezen op mogelijke consequenties, zoals op 
staande voet ontslag.

• Werknemer vordert transitievergoeding, vergoeding wegens 
onregelmatige opzegging en billijke vergoeding.



Rechtbank Midden-Nederland, 12-08-2020
Dronken kraanmachinist, ontslag op staande voet
Kantonrechter:

• Ontslag op staande voet rechtsgeldig, dringende reden.

• Was alcoholprobleem  structureel en onderzoek bedrijfsarts nodig met 
inachtneming STECR Werkwijzer Verslaving en Werk?

• Werknemer heeft nauwelijks details verstrekt en medische onderbouwing 
ontbreekt. Werkgever hoefde geen nader onderzoek te doen. Werknemer heeft –
als er al een probleem is – verslaving verborgen gehouden. 

• Werknemer verklaarde dat waarschuwingen, op een na, geen verband houden met  
alcoholprobleem. Ziekteverzuim van werknemer weliswaar zeer hoog, maar 
werknemer heeft zich nooit door alcoholgebruik ziek gemeld. 

• Handelen van werknemer is ernstig verwijtbaar, waardoor verzoek voor 
transitievergoeding wordt afgewezen.

• NB Is ontkennen verslaving niet deel van verslaving? Maar bij ontkenning kan 
werkgever ook geen steun bieden bij aanpakken verslaving. Bovendien is voor 
ontslag op staande voet verwijtbaarheid geen vereiste.



Rechtbank Noord-Holland, 27-07-2020
Geen rechtsgeldig OSV, coronaverzuim
• Werknemer is sinds 2008 werkzaam als chef werkplaats. Werknemer heeft 

chronisch zieke vrouw en zoon van 6 jaar.  Zoon gaat iedere dag naar opvang.

• Op 8 maart 2020 heeft werknemer zich afgemeld voor werk: zoon ziek, waardoor 
geen kinderopvang. Vrouw krijgt deze week coronagerelateerde klachten. 

• Zelfquarantaine gezin op advies huisarts en ziekenhuis. Werknemer is zelf ook  
week ziek geweest. 

• Op 16 maart 2020 heeft werkgever laten weten dat hij werknemer weer op het 
werk verwachtte. 

• Op 31 maart 2020 heeft werkgever officiële waarschuwing aan werknemer 
gestuurd. 

• Op 14 april 2020 heeft werkgever loonbetaling stopgezet. 

• Op 24 april 2020 is werknemer op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt 
vernietiging van ontslag; werkgever dient ontbindingsverzoek in.



Rechtbank Noord-Holland, 27-07-2020
Geen rechtsgeldig OSV, coronaverzuim
• Kantonrechter: ontslag op staande voet niet rechtsgeldig want: 
- Onduidelijke situatie van toenemende coronabesmettingen en overheidsmaatregelen
- Kwetsbare gezondheid echtgenote, ziek kind en zelf korte periode klachten
- Adviezen van huisarts, ziekenhuis, UWV en gemeente.

• Tijdelijke afwezigheid op werk niet verwijtbaar. Werknemer heeft zich wel te weinig 
ingespannen om situatie en mogelijke oplossingen te bespreken, kennelijk op advies van 
toenmalige gemachtigde. 

• Niet voldoende voor ontslag op staande voet. Voor ontbinding op e-grond (verwijtbaar 
handelen) is geen reden. Kantonrechter ontbindt op g-grond, arbeidsverhouding is ernstig 
en duurzaam verstoord. 

• Werknemer krijgt geen billijke vergoeding, werkgever heeft namelijk evenmin ernstig 
verwijtbaar gehandeld. Werknemer heeft recht op loon tot ontslagdatum (1 november 
2020) en op transitievergoeding.

• NB Overheidsadviezen geven aan dat werknemers bij klachten van henzelf en/of gezinsleden 
thuis moeten blijven. Werknemer kan dan niet op die grond worden ontslagen. Werknemer heeft 
ook recht op doorbetaling loon. 



Rechtbank Amsterdam, 14-07-2020
Zelfstandige of werknemer?

• Werkneemster is ontslagen na dienstverband van 10 jaar.

• Daarna ZZP-relatie met overeenkomst van opdracht.

• Geen contractverlenging door kritiek op functioneren.

Kantonrechter: criteria zijn partijbedoeling en daadwerkelijke uitvoering;

o Zonder vaste invallers geen uitvoering

o Zelfde aantal voorstellingen

o Zelfde nauwkeurige voorschriften als tijdens dienstverband

o Grootste inkomstenbron van werkneemster

o Functioneringsgesprekken en bijwonen niet verplichte bijeenkomsten 

Beslissing: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd



Rechtbank Amsterdam, 14-07-2020
Zelfstandige of werknemer?

• Inhuur na arbeidsovereenkomst voor hetzelfde werk is sterke indicatie voor 
aannemen arbeidsovereenkomst.

• Kosten arbeidsovereenkomst worden dan afgewenteld op samenleving en 
zelfstandige. 

• Handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA).

• Nieuwe regelgeving per 01-01-2021??



Dank voor jullie aandacht!

Dank voor jullie aandacht!


