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Programma
Nieuwe wetgeving
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

WAB
i-grond
Compensatieregeling transitievergoeding
NOW 3.0
Wijziging toetsing RIV per 01/09/2021

Jurisprudentie
⚫
⚫

Arresten Hoge Raad
Corona-uitspraken

Overig
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WAB
Wet Arbeidsmarkt in Balans: 1 januari 2020
•

WW premiedifferentiatie vast en flex

•

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag

•

Ketenregeling: 3 x met max 36 mnd

•

Oproepkrachten:
onder meer verplicht aanbod na 12 maanden urenomvang
Rb A-dam september 2020: wettelijk rechtsvermoeden arbeidsomvang

•

Payrollwerknemers: gelijke rechtspositie

•

Nieuwe ontslaggrond: cumulatiegrond (i-grond)
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i-grond
Combinatie nodig van omstandigheden uit
twee of meer andere ontslaggronden,
zodanig dat in redelijkheid niet van een
werkgever gevergd kan worden de
arbeidsovereenkomst te laten voortduren
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Debuut: 17 februari 2020, Ktr. Alkmaar,
ECLI:NL:RBNHO:2020:1036

i-grond (1)
Afwijzingen:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ktr. Eindhoven 28 februari 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1498
Ktr. Eindhoven 5 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1499
Ktr. Utrecht 27 maart 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1221
Ktr. Rotterdam 30 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:2915
Ktr. Den Haag 28 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4679
Ktr. Zwolle 6 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1726
Ktr. Amsterdam 8 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2541
Ktr. Eindhoven 14 mei 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:2864
Ktr. Zwolle 3 juni 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1975
Ktr. Den Haag 8 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5404
Ktr. Rotterdam 9 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:5246
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i-grond (2)
Lijn in afwijzingen:
•

Afwijzing i-grond vanwege ontbreken zelfstandige onderbouwing;

•

Het is niet aan de rechter om, wanneer iedere toelichting ontbreekt, de omstandigheden
die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de igrond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen igrond;

•

i-grond is niet bedoeld als reparatiegrond;

•

Van een ‘bijna’ voldragen ontslaggrond bij de andere gronden is geen sprake. Om die
reden ook geen grond voor toepassing van de cumulatiegrond;
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i-grond (3)
Eerste toewijzing i-grond:
•

Ktr. Almere 6 juli 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2705

Nog enkele toewijzingen:
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•
•

•
•

Ktr. Almere 27 juli 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:3327
Ktr. Utrecht 10 september 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:3800
Ktr. Alkmaar 28 oktober 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:8985
Ktr. Almere 2 november 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:4734

Compensatieregeling transitievergoeding
1 april 2020
•

Voorwaarden

•

Bewijsstukken
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•

Aanvraagprocedure digitaal

•

Termijnen

NOW 3.0 (1)
Belangrijkste wijzigingen:
•

Per 1 oktober 2020: 3 keer 3 maanden;

•

Tijdvakken:
1e tijdvak: okt t/m dec 2020
2e tijdvak: jan t/m maart 2021
3e tijdvak: april t/m juni 2021
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Eerstvolgende aanvraagtijdvak opent per 16 november 2020;
•

Per tijdvak kiest werkgever of hij een aanvraag indient;

•

Definitieve vaststelling loonsubsidie na 1 september 2021;

•

Ruimte om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de loonsubsidie:
1e tijdvak: vrijstelling 10%
2e tijdvak: vrijstelling 15%
3e tijdvak: vrijstelling 20%

NOW 3.0 (2)
•

Daling hoogte loonsubsidie naar:
1e tijdvak : 80% (was 90%) verschil 10% wordt geïnvesteerd scholing/werk-naar-werk
2e tijdvak : 70%
3e tijdvak : 60%

•

Korting bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens tijdvak vervalt;
- geen korting op loon van werknemer waarvoor ontslagaanvraag is ingediend tijdens tijdvak,
- geen korting 5% ingeval van collectief ontslag en werkgever geen akkoord heeft met de vakbonden.

•

Max subsidieloon:
1e tijdvak en 2e tijdvak: 2x max dagloon (9691)
3e tijdvak : 1 x max dagloon (nu vastgesteld op 4845);

•

Bonus-en dividendverbod blijft van kracht;

•

Opslag loonkosten blijft van kracht;

•
•

Nieuw: inspanningsverplichting werkgever begeleiding werk-naar-werk;
Nieuw: sanctionering inspanningsverplichting. Werkgever dient verplicht contact op te nemen met UWV (telefoon NOW) over
meewerken aan begeleiding werk-naar-werk t.a.v. werknemers voor wie ontslagaanvraag is ingediend bij UWV
Sanctie: 5% korting subsidie.
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Arresten Hoge Raad
Vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog (HR 7
februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213)
Bedrog door werknemer (directeur zorginstelling) bij
sluiten arbeidsovereenkomst. Mogelijkheid tot
buitengerechtelijke vernietiging arbeidsovereenkomst.
Het wettelijk stelsel van het ontslagrecht staat daaraan
niet in de weg, omdat dat niet strekt tot bescherming
van een werknemer die bedrog pleegt bij het aangaan
van de arbeidsovereenkomst.
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Arresten Hoge Raad
Gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst
na herplaatsing (HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:749)
Werkneemster heeft recht op transitievergoeding voor
de gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband ten
aanzien van de structureel substantiële vermindering van
de arbeidsduur (20% of meer, zie ook de Kolombeschikking). Herplaatsing in een andere passende
functie wordt niet gelijkgesteld aan een gedeeltelijke
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een
vermindering van salaris als gevolg van herplaatsing,
geeft dan ook géén recht op een transitievergoeding.
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Arresten Hoge Raad
Partijbedoeling (HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746)
De Hoge Raad oordeelt dat niet van belang is of partijen ook
daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder
de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten
vallen. Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten
en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van
de arbeidsovereenkomst.
De partijbedoeling speelt dus geen rol bij de vraag of de
overeenkomst moet worden aangemerkt als een
arbeidsovereenkomst. Eerst dient te worden vastgesteld welke
rechten en plichten partijen zijn overeengekomen, om daarna
te beoordelen of die overeenkomst de kenmerken heeft van
een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).
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Corona-uitspraken
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Corona-uitspraken (1)
Een en ander in het licht van het sinds 1 januari 2020 nieuw ingevoerde artikel 7:628 lid 1 BW (‘geen arbeid, wél
loon, tenzij). Verschuiving van de bewijslast en het bewijsrisico verschuift van werknemer naar werkgever.
Conclusie: het niet-werken wegens de coronacrisis – door quarantaine zonder dat sprake is van ziekte – is in de
eerste plaats een werkgeversrisico, zodat de werknemer op grond van artikel 7:628 BW recht heeft op volledig
loon (tenzij partijen dit rechtsgeldig voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst hebben
uitgesloten). Dit geldt óók in geval van ziekte.
Gevolgen (geen werk vanwege) coronacrisis komen voor rekening werkgever
•
•
•
•

Ktr. Alkmaar 27 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:4182
Rechtbank Oost-Brabant 29 mei 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:2838
Rechtbank Rotterdam 27 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7335
Rechtbank Midden-Nederland 24 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2418

Loondoorbetaling bij ziekte ook tijdens de coronacrisis
•

Rechtbank Limburg 22 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4436
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Corona-uitspraken (2)
Werknemer die in quarantaine moet vanwege mogelijke besmetting is (nog) niet ziek
Loon dient te worden doorbetaald in alle gevallen in de jurisprudentie tot op heden, hetgeen ook conform het
advies van de Rijksoverheid is (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/werknemers/werken-in-nederland). Het is de vraag of dit standpunt opgaat voor alle quarantaines: denk
bijvoorbeeld aan de werknemer die bewust naar een code oranje-gebied op vakantie gaat: mogelijk komt dit
voor risico van werknemer en dient dan géén loon doorbetaald te worden).
•

Rechtbank Limburg 23 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:4465

Ontslag op staande voet
•
•
•
•
•

Rechtbank Gelderland 17 juli 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:3599
Rechtbank Noord-Holland 27 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:5863
Rechtbank Rotterdam 28 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7567
Rechtbank Rotterdam 14 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7517
Rechtbank Amsterdam 1 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4266
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Corona-uitspraken (3)
Louter coronacrisis geen reden voor verplicht opnemen vakantiedagen
•

Kantonrechter Rotterdam 29 mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4731

Coronacrisis geeft geen absoluut recht op thuiswerken
•

Rechtbank Gelderland 16 juni 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2954

Inleveren arbeidsrechtelijke aanspraken (o.a. salaris)?
In de rechtspraak nog niet succesvol beargumenteerd door werkgevers: de enkele verwijzing naar de
coronacrisis zonder afdoende (financiële) onderbouwing is onvoldoende om een eenzijdige wijziging door
te voeren. Een ingrijpende maatregel zoals salarisvermindering of verplichte opname vakantie-uren heeft
al snel minder kans van slagen dan ene minder ingrijpende maatregel (denk aan het tijdelijk inleveren
van secundaire arbeidsvoorwaarden).
•
•

Rechtbank Amsterdam 28 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2734
Rechtbank Amsterdam 21 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3536
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Corona-uitspraken (4)
Rechtszitting via video of telefoon niet in strijd met recht op eerlijk proces
•

Hoge Raad 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1509

19

Wkkgz: vergewissen en melden disfunctioneren
Vragen over de Wkkgz, de vergewisplicht of de meldingsplicht bij IGJ?
Wij schreven een artikel (1) voor het Tijdschrift voor gezondheidsrecht en
bieden sindsdien de Wkkgz-audit aan: een controle van uw huidige beleid
zodat u inzichtelijk krijgt aan welke wettelijke eisen nog onvoldoende
wordt voldaan. Dit tegen een vaste prijs, dus op voorhand duidelijk.
(1) ‘Disfunctionerende zorgverleners. Vergewissen, dus niet te missen?’
Mr. J.M. de Vries & mr. B. van den Boom (Tijdschrift voor
Gezondheidsrecht – december 2020)

Vragen?

Harriët Strik
T: (088) 4402 – 332
E: h.strik@holla.nl
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