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Eindejaarsoverzicht Arbeidsrecht

 Top 5: arbeidsrechtelijke  
uitspraken van de Hoge Raad

1.  Aanzegvergoeding steeds verschuldigd  
bij niet-schriftelijke aanzegging, ook als 
werknemer weet dat dienstverband zal  
gaan eindigen   

2.  Ontslag docente wegens publicatie van  
kritisch boek levert inmenging in de vrijheid  
van meningsuiting op  

3.  Seksueel grensoverschrijdend gedrag in  
een afhankelijkheidsrelatie leidt niet auto-
matisch tot ernstig verwijtbaar handelen  

4.  Bij een non-concurrentiebeding speelt het 
belang van een werkgever om een werknemer 
nog een zekere tijd in dienst te houden  
geen rol  

5.  Ziekmelding na ontslagaanvraag UWV staat 
ontbinding bij de rechter niet in de weg 

 Top 5: opmerkelijke  
arbeidsrechtelijke uitspraken

1.  Gemeentemedewerker die tijdens een  
personeelsfeest onder meer een collega  
in de bil knijpt is onterecht op staande voet 
ontslagen 

2.  Callcentermedewerker die tien minuten  
voor tijd moet inbellen en klaarzitten heeft  
recht op meerwerkvergoeding  

3.  Amateurvoetballer vordert terecht achter- 
stallig loon op basis van overeengekomen 
jaarsalaris op een bierviltje  

4.  Werkgever die niet aan dossiervorming doet 
vanwege ‘empowerment-beleid’ kan slecht 
functionerende werknemer niet ontslaan 

5.  Thuiszorgmedewerker die bezoek hart- 
patiënt overslaat vanwege wegomleiding  
is terecht op staande voet ontslagen 

 Top 5: relevante arbeidsrechtelijke uitspraken voor de praktijk

1.  Werkgever is aansprakelijk voor schade als werknemer niet correct wordt geïnformeerd over  
cao-regeling voor vervroegde uittreding  

2.  Ontbindingsverzoek afgewezen nu werkgever overging tot e-mailmonitoring zonder adequaat en  
kenbaar monitoringsbeleid  

3.  UWV moet transitievergoeding compenseren voor werknemers waarvan het dienstverband vóór  
1 juli 2015 slapend is geworden  

4.  Werkgever moet bij einde dienstverband een pro rata bonus voldoen nu partijen daarover geen  
duidelijke afspraken hebben gemaakt 

5.  Scholingstijd buiten het dienstrooster vormt arbeidstijd in de zin van de Arbeidstijdenwet, maar  
niet per definitie betaalde arbeidstijd 
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Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand 
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld 
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze 
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, 
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies 
van een deskundige op basis van de informatie in 
deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten 
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is 
toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich 

wenden tot BDO Audit & Assurance B.V. of een van 
haar adviseurs. BDO Audit & Assurance B.V., de met 
haar gelieerde partijen en haar adviseurs aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg 
is van handelen, nalaten of het nemen van besluiten 
op basis van de informatie in deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter 
aanduiding van de organisatie die onder de 
merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de 
professionele dienstverlening (accountancy, 
belastingadvies en advisory).

BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO 
International Ltd, een rechtspersoon naar Engels 
recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt 

deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch 
zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ 
optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aan- 
duiding van het BDO-netwerk en van elk van de 
BDO Member Firms.

2 VAN 2UPDATE - EINDEJAARSOVERZICHT ARBEIDSRECHT

Voor meer informatie over de in dit eindejaarsoverzicht opgenomen onderwerpen, kunt u contact opnemen met 
de arbeidsjuristen van BDO Tax & Legal. Zij zijn bereikbaar onder telefoon 088 - 236 48 55 of via legal@bdo.nl.
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 Top 5: BDO Legal podcasts

1.  Richtlijn transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden 

2.  Betaald ouderschapsverlof 

3.  Hybride werken 

4.  Advies bedrijfsarts bij re-integratie van 
werknemers 

5.  RVU: vervroegd pensioen op het menu? 

 Belangrijke momenten wet-  
en regelgeving 2022-2023

1 augustus 2022
Invoering van de Wet transparante en voorspel-
bare arbeidsvoorwaarden 

2 augustus 2022
Invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof 

1 januari 2023
Stijging minimumloon van 10,15% 

Stijging onbelaste thuiswerkvergoeding naar  
€ 2,15 per thuiswerkdag 

Stijging onbelaste reiskostenvergoeding naar  
€ 0,21 per kilometer 

Andere verwachte wijzigingen in 2023
Advies bedrijfsarts leidend bij de RIV-toets  

Wet werken waar je wilt 

Wet bescherming klokkenluiders 

 Top 5: nieuwsberichten

1.  Loondoorbetaling bij gedeeltelijke werk- 
hervatting 

2.  Wet werken waar je wilt, maar is dat wel zo? 

3.  Controle en toezicht op de werkvloer 

4.  Stuwmeer aan vakantiedagen: voorkomen  
is beter dan genezen 

5.  Ontslagprocedure UWV? Let op mede- 
zeggenschap! 

 Handige BDO-hulpmiddelen

1.  Factsheet richtlijn transparante en  
voorspelbare arbeidsvoorwaarden 

2.  Legal Quickscan 

3.  Rekentool transitievergoeding 

4.  Rekentool mogelijkheden ketenregeling 

Vond u dit interessant? Ontvang - net als 19.000 andere abonnees - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en  
onderzoeken, fiscale regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief
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