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Luizengaatje, of toch niet?
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In deze bijdrage wordt in kaart gebracht op welke 
wijze met name recente, lagere rechtspraak toepas-
sing heeft gegeven aan artikel 7:673 lid 8 BW. Artikel 
7:673 lid 8 BW betreft de uitzondering op de uitzon-
dering van artikel 7:673 lid 7 sub c BW, dat wil zeggen: 
zelfs in het geval van ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werknemer kan recht bestaan op een 
gehele of gedeeltelijke transitievergoeding, als het 
niet toekennen ervan naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid onaanvaardbaar is. Artikel 7:673 
lid 8 BW wordt ook wel het luizengaatje genoemd; 
het gaat immers om een nóg kleiner gaatje dan het 
‘muizengaatje’ van de billijke vergoeding. De vraag 
is evenwel of de term ‘luizengaatje’ recht doet aan 
de huidige rechtspraktijk, of dat na verloop van tijd 
ook muizen zich met het nodige geknaag door het 
gaatje hebben weten te wringen. Onder welke om-
standigheden is recent toepassing gegeven aan het 
luizengaatje? En welke lering kan de praktijk hier-
uit trekken? Om deze vragen te beantwoorden zijn 
uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven, ge-
wezen in de periode van 1 mei 2019 tot 1 september 
2021, geanalyseerd. 

1. Memorie van toelichting en de Hoge Raad

Alvorens in te gaan op de onderzochte rechtspraak, wordt 
in deze paragraaf het door de wetgever en Hoge Raad ge-
schetste, juridische kader beschreven. Om te beginnen 
heeft de wetgever met de invoering van de Wet werk en ze-
kerheid (Wwz) in artikel 7:673 BW de transitievergoeding 
geïntroduceerd.2 Als gevolg van de inwerkingtreding van de 
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020, ont-
staat voor de werknemer recht op de transitievergoeding 
vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst.3 De wet-
gever is zeer summier gebleven in zijn toelichting op artikel 
7:673 lid 8 BW. Afgezien van een beschrijving van artikel 
7:673 lid 8 BW is in de parlementaire geschiedenis bij de 
Wwz enkel opgemerkt dat ‘te denken valt aan een relatief 
kleine misstap na een heel lang dienstverband.’4 Zoals A-G 
De Bock aangeeft in haar conclusie voorafgaand aan de Drä-
ger-beschikking zou dit een voorbeeld kunnen zijn van een 

1 Mr. B.A. (Bob) Kouveld is werkzaam als juridisch medewerker bij HDK Ad-
vocaten te Amsterdam.

2 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 110-113.
3 Kamerstukken II 2018/19, 35074, nr. 3, p. 62-64, 114 en 138.
4 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 113.

zogeheten bagateldelict.5 Opmerking verdient dat A-G De 
Bock deze zienswijze naar voren heeft gebracht in een pe-
riode waarin discussie bestond of de aanwezigheid van een 
dringende reden van een ontslag op staande voet (dat ook 
bij een bagateldelict stand kan houden) met zich brengt dat 
daarmee ook meteen sprake is van ernstig verwijtbaar han-
delen of nalaten (hierna: “EVHN”) van de werknemer.6 Op 
30 maart 2018 heeft de Hoge Raad in de Dräger-beschikking 
de knoop doorgehakt: EVHN van de werknemer kan niet 
worden aangenomen op de enkele grond dat sprake is van 
een dringende reden, omdat voor het aannemen van een 
dringende reden niet altijd is vereist dat de werknemer een 
verwijt kan worden gemaakt. Kortom, het feit dat een werk-
nemer terecht op staande voet is ontslagen betekent niet 
automatisch dat een werkgever geen transitievergoeding is 
verschuldigd. De vraag of de werknemer ernstig heeft ge-
handeld of nagelaten als bedoeld in artikel 7:673 lid 7 sub c 
BW dient volgens de Hoge Raad nog afzonderlijk te worden 
beoordeeld.7 Niet veel later, op 8 februari 2019, heeft de 
Hoge Raad in de Woondroomzorg-beschikking toegelicht 
welke omstandigheden kunnen worden meegewogen bij de 
vraag of 1) sprake is van EVHN van de werknemer (artikel 
7:673 lid 7 sub c BW) en 2) toepassing kan worden gegeven 
aan het luizengaatje (artikel 7:673 lid 8 BW). Ten eerste is 
artikel 7:673 lid 7 sub c BW geen ‘alle omstandigheden van 
het geval’-toets; enkel omstandigheden kunnen worden 
meegewogen voor zover deze van invloed zijn geweest 
op de verwijtbaarheid van het handelen of nalaten van de 
werknemer dat tot het ontslag heeft geleid, aldus de Hoge 
Raad. Alle (overige) omstandigheden die daar géén verband 
mee houden moeten door de rechter buiten beschouwing 
worden gelaten.8 Volgens A-G Langemeijer heeft de om-
standigheid dat een werknemer gedurende zeven jaar goed 
heeft gefunctioneerd ‘geen betrekking op de verwijtbaar-
heid van het gedrag van de werknemer, maar op andere om-
standigheden in de sfeer van de werknemer.’9 Ten tweede is 
volgens de Hoge Raad het luizengaatje van artikel 7:673 lid 
8 BW (net als bij de dringende reden en de e-grond)10 wél 

5 Concl. R.H. de Bock, ECLI:NL:PHR:2018:46, punt 4.29 jo. 4.21 bij: HR 
30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484 (Dräger). Opvallend is hierbij dat 
A-G De Bock een enkele keer heeft gerefereerd aan een bagateldelict en 
daarna desbetreffende zin heeft weggelaten in later uitgebrachte con-
clusies, vergelijk: concl. R.H. de Bock, ECLI:NL:PHR:2018:698, punt 
3.10, bij: HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1845 en concl. R.H. 
de Bock, ECLI:NL:PHR:2018:1484, punt 3.28, bij: HR 8 februari 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:203 (Woondroomzorg).

6 Zie ook: M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) 
rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, p. 6.

7 HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484, r.o. 4.3.4. en 4.3.6 (Dräger).
8 HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203, r.o. 3.4.4 (Woondroomzorg). Zie 

uitgebreid over dit zogeheten verbandvereiste: S. Said, annotatie bij: HR 
8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203, JAR 2019/4, onder ‘Het “verbandve-
reiste”’.

9 Concl. F.F. Langemeijer, ECLI:NL:PHR:2019:1271, punt 2.20 jo. 2.15 bij: HR 
7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:214.

10 Zie t.a.v. de dringende reden: HR 21 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4436 
(HEMA I); A.R. Houweling e.a. (red.), Loonstra & Zondag. Arbeidsrechtelijke 
themata II, Den Haag: Boom juridisch 2020, par. 13.5.1.
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(weer) een ‘alle omstandigheden van het geval’-toets.11 De 
rechter dient terughoudendheid te betrachten bij de toepas-
sing van het luizengaatje; volgens A-G De Bock komt deze 
onaanvaardbaarheidstoets overeen met de maatstaf van ar-
tikel 6:2 lid 2 BW en 6:248 lid 2 BW.12 In dit verband heeft 
de Hoge Raad op 5 oktober 2018 overwogen ‘dat art. 6.2 lid 
2 BW of art. 6:248 lid 2 BW ook [dikgedrukt BK] toepassing 
kunnen vinden in gevallen (…) waarin het gaat om de vraag 
of toekenning van een (volledige) transitievergoeding naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
is.’13 Dit betreft aldus de spiegelbeeldige situatie van het lui-
zengaatje. De beoordeling van deze spiegelbeeldige situatie 
van het luizengaatje is volgens de Hoge Raad afhankelijk 
‘van de omstandigheden van het geval’. Daar voegt de Hoge 
Raad meteen aan toe dat ‘daarbij onder meer betekenis 
toekomt aan de aard van de wettelijke regeling van de 
transitievergoeding en aan de bedoeling van de wetgever 
[dikgedrukt BK].’14 Door de Hoge Raad wordt weliswaar niet 
geëxpliciteerd dat deze overwegingen eveneens zien op het 
luizengaatje, maar dat kan er mijns inziens wel eenvoudig 
in worden gelezen gelet op het woordje ‘ook’ in samenhang 
met (de beoordeling van) grief 1 in de beschikking van het 
Hof ’s-Hertogenbosch.15

2. Analyse – algemeen

Deze paragraaf behelst een analyse van de gepubliceerde 
rechtspraak in de periode van 1 mei 2019 tot 1 september 
2021. Het gaat om 48 uitspraken.16 Quist en Van Minnen 
hebben reeds alle uitspraken in de periode van 1 juli 2015 tot 
juni 201917 zeer uitvoerig onderzocht.18 Hoog tijd voor een 
actuele analyse, waarin de resultaten tevens zullen worden 
afgezet tegen de bevindingen van Quist en Van Minnen. In 
alle 48 uitspraken is sprake van een beëindiging op initia-
tief van de werkgever, heeft de werknemer ernstig verwijt-
baar gehandeld of nagelaten in de zin van artikel 7:673 lid 7 
sub c BW en is artikel 7:673 lid 8 BW — in min of meerdere 
mate — aan de orde gekomen. Uitspraken waarin de rechter 
in het geheel niet toetst aan artikel 7:673 lid 8 BW zijn niet 

11 HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203, r.o. 3.4.4 (Woondroomzorg). 
Zie t.a.v. de e-grond: E. Verhulp, annotatie bij: HR 8 februari 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:203, NJ 2019/308, onder aant. 5 (Woondroomzorg).

12 Zie bijvoorbeeld: concl. R.H. de Bock, ECLI:NL:PHR:2018:1484, punt 3.28, 
bij: HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203 (Woondroomzorg); HR 5 ok-
tober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1845, r.o. 3.4.2 (Stichting Katholieke Scholen-
groep voor Voortgezet Onderwijs X/werknemer).

13 HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1845, r.o. 3.5 (Stichting Katholieke 
Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs X/werknemer).

14 HR 5 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1845, r.o. 3.5 (Stichting Katholieke 
Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs X/werknemer).

15 Hof ’s-Hertogenbosch 13 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3263, r.o. 3.4.1-
3.4.2.

17 Alhoewel Quist en Van Minnen 3 uitspraken in de maand mei niet hebben 
meegenomen (omdat deze pas later zijn gepubliceerd): M.L.F. van Minnen 
& J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) rechtspraak: over de toepas-
sing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, p. 15.

18 M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) recht-
spraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5.

meegenomen in de analyse.19 Voor de overzichtelijkheid zal 
telkens worden verwezen naar de nummers in de twee op-
genomen tabellen van het rechtspraakonderzoek: enerzijds 
alle toewijzingen en anderzijds alle afwijzingen.

2.1 Kantonrechter versus hof
De kantonrechter heeft zich in totaal in 33 zaken uitgelaten 
over artikel 7:673 lid 8 BW, waarin 11 keer toepassing is ge-
geven aan het luizengaatje20 en 22 keer niet.21 Dat komt in 
algemene zin neer op een toewijzingspercentage van afge-
rond 33%. Het hof heeft 15 zaken afgedaan, waarin slechts 
twee keer alsnog een gedeeltelijke transitievergoeding is 
uitgekeerd,22 en de werknemer twaalf keer met lege handen 
stond.23 Dat komt in algemene zin neer op een toewijzings-
percentage van afgerond 13%, waaruit (voorzichtig) zou 
kunnen worden afgeleid dat het hof (nog steeds)24 minder 
snel toepassing lijkt te (willen) geven aan het luizengaatje.

2.2 Soort procedure
Ten aanzien van de 48 uitspraken kan onderscheid worden 
gemaakt tussen soorten procedures, te weten (i) 29 keer een 
ontslag op staande voet,25 en (ii) zestien keer een ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst op de e-grond.26 In slechts 5 
van de 29 uitspraken waarin de werknemer op staande voet 
was ontslagen is toepassing gegeven aan het luizengaatje 
(17%),27 tegenover 8 van de 16 uitspraken waarin de ar-
beidsovereenkomst was ontbonden op de e-grond (50%).28 
Uit de procentueel weergegeven verhouding, 17% toewij-
zingen bij een ontslag op staande voet tegenover 50% toe-
wijzing bij een e-grond, kan (voorzichtig) worden afgeleid 
dat een luizengaatje (veel) minder snel wordt gehonoreerd 
in geval van een ontslag op staande voet. De precieze oor-
zaak daarvan is lastig te duiden. Wellicht dat meespeelt dat 
de ‘overige omstandigheden van het geval’ — oftewel: ‘om-
standigheden die geen verband houden met de gedragingen 
van de werknemer die tot het ontslag hebben geleid, noch 
met de verwijtbaarheid van die gedragingen’ — in het kader 
van artikel 7:673 lid 7, aanhef en onder c BW niet van be-
lang zijn. Dus óók geen persoonlijke omstandigheden, voor 

19 Zie bijvoorbeeld: Rb. Midden-Nederland (ktr. Utrecht) 8 juli 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:3159; Rb. Overijssel (ktr. Zwolle) 9 maart 2020, 
ECLI:NL:RBOVE:2020:1235 en Hof ’s-Hertogenbosch 18 juli 2019, 
ECLI:NL:GHSHE:2019:2696.

20 Tabel 1. Toewijzingen: nr. 1 t/m 11.
21 Tabel 2. Afwijzingen: nr. 14 t/m 36.
22 Tabel 1. Toewijzingen: nr. 12 en 13.
23 Tabel 2. Afwijzingen: nr. 37 t/m 48.
24 Zie ook: M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) 

rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, p. 6.
25 Tabel 1. Toewijzingen: nr. 4, 6, 7, 10 en 11; Tabel 2. Afwijzingen: nr. 14, 16, 

17, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 en 
45.

26 Tabel 1. Toewijzingen: nr. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12 en 13; Tabel 2. Afwijzingen: nr. 
15, 18, 19, 22, 24, 27, 40 en 48. In 2 van de 48 uitspraken was sprake van een 
opzegging van de arbeidsovereenkomst waarin de statutair bestuurder 
berustte en in 1 van de 48 uitspraken was sprake van een rechtsgeldige 
opzegging op de a-grond, zie hiervoor: Tabel 2. Afwijzingen: nr. 20, 47 en 
46.

27 Tabel 1. Toewijzingen: nr. 4, 6, 7, 10 en 11.
28 Tabel 2. Afwijzingen: nr. 15, 18, 19, 22, 24, 27, 40 en 48. Vergelijk: M.L.F. van 

Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) rechtspraak: over de 
toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, p. 6.
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zover deze níét van invloed zijn op de verwijtbaarheid van 
het handelen of nalaten van de werknemer dat tot het ont-
slag heeft geleid (zoals sec de duur van het dienstverband).29 
Daarmee (b)lijkt — in tegenstelling tot de onaanvaardbaar-
heidsmaatstaf in artikel 7:673 lid 8 BW30 — bij de toets van 
artikel 7:673 lid 7, aanhef en onder c BW geen (marginale) 
vorm van belangafweging te zijn toegestaan. Dit terwijl 
overige (persoonlijke) omstandigheden van een werknemer 
— waaronder de duur en staat van het dienstverband als 
ook (indien aangevoerd)31 de leeftijd van en gevolgen voor 
de werknemer — in geval van een ontslag op staande voet 
al wel eerst uitdrukkelijk moeten zijn afgewogen tegen de 
aard en de ernst van de dringende reden. Deze toets is (als 
“ultimum remedium”)32 een andere dan die plaatsvindt bij 
een ontbindingsverzoek wegens verwijtbaar handelen of na-
laten zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan 
worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren 
ex artikel 7:669 lid 3 sub e BW. Daarbij volgt uit een ana-
lyse van feitenrechtspraak, uitgevoerd door Kind en Ste-
kelenburg, dat persoonlijke omstandigheden die geen di-
recte invloed hebben op het verwijtbaar handelen, niet van 
(doorslaggevende) betekenis lijken te zijn bij de beoordeling 
van de e-grond. Hierbij kan volgens hun analyse worden 
gedacht aan de duur van het dienstverband, de wijze van 
functioneren en de leeftijd van de werknemer. Verder zou 
de invloed van persoonlijke omstandigheden niet of nau-
welijks afwijken van de invloed die persoonlijke omstan-
digheden dienen te hebben bij de beoordeling van ernstige 
verwijtbaarheid, aldus Kind en Stekelenburg.33 Op basis van 
al het bovenstaande kan ik mij voorstellen dat specifiek bij 
een ontbinding wegens (ernstig) verwijtbaar handelen of 
nalaten voor een rechter meer “ruimte” zou kunnen bestaan 
om (vooral) op grond van de (overige) omstandigheden in de 
sfeer van een werknemer toepassing te geven aan het lui-
zengaatje.

29 HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203, r.o. 3.4.4 (Woondroomzorg).
30 A.R. Houweling e.a. (red.), Loonstra & Zondag. Arbeidsrechtelijke themata II, 

Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 120.
31 Een werknemer dient wel expliciet beroep te doen op de persoonlijke om-

standigheden: HR 27 april 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1347, r.o. 3.6 (Wenne-
kes Lederwaren).

32 Zie bijvoorbeeld: HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781, r.o. 3.4; 
concl. T. Hartlief, ECLI:NL:PHR:2020:1210, punt 3.12 en 3.15, bij: 
HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:781; concl. J.L.R.A. Huydeco-
per, ECLI:NL:PHR:2012:BV9532, punt 9-10, bij: HR 20 april 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BV9532; concl. L.A.D. Keus, ECLI:NL:PHR:2010:BO1821, 
punt 2.4, bij: HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1821.

33 M. Kind & M. Stekelenburg, ‘Kroniek e-grond: van onwil tot ontslag, wat 
mag?’, TvO 2020/2, par. 4.

In vereenvoudigde schemavorm:

Procedure: ontslag op staande voet

Procedure: e-grond

2.3 De 35 afwijzingen
De nadruk van het rechtspraakonderzoek ligt niet op de uit-
spraken waarin de rechter geen toepassing geeft aan het 
luizengaatje. Dat is niet zonder reden; in de praktijk wordt 
veelvuldig door werknemers “ook nog even” een beroep 
gedaan op het luizengaatje, zoals ook volgt uit het recht-
spraakonderzoek. In 9 van de 35 uitspraken waarin het 
beroep is afgewezen (26%) heeft de rechter bij de toetsing 
van artikel 7:673 lid 8 BW duidelijk naar voren gebracht 
dat de werknemer in ieder geval onvoldoende omstandig-
heden heeft aangevoerd/gesteld.34 In die uitspraken is de 
rechter dan ook buitengewoon summier in zijn motivering. 
Daarmee is voor werknemers nog winst te behalen. Als een 
werknemer wel concreet omstandigheden aanvoert, is dat 
namelijk goed terug te zien in de motivering van de rechter, 
zoals in 6 van de 35 uitspraken (17%) het geval was.35 Verder 
valt op dat de rechter buitengewoon summier is in 10 van 
de 35 uitspraken (29%) waarin geen (relatief) kleine misstap 
en/of langdurig dienstverband is aangenomen.36 Ik noem 
er een aantal ter illustratie. Het handelen van een winkel-
manager die gedurende negen maanden achttien keer (1–2 
uur) te laat was gekomen en (zodoende) te veel gewerkte 

34 Tabel 2. Afwijzingen: nr. 14, 15, 17, 26, 29, 35, 37, 42 en 44.
35 Nr. 19, 21, 22, 36, 43 en 47.
36 Nr. 17, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 36 en 39.
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uren had geregistreerd, is niet aangemerkt als relatief kleine 
misstap (19-jarig dienstverband).37 Datzelfde gold bij het 
meermaals overtreden van examenvoorschriften (22-jarig 
dienstverband),38 in strijd met de arbeidsovereenkomst en 
tijdens arbeidsongeschiktheid verrichten van nevenwerk-
zaamheden (19-jarig dienstverband),39 herhaaldelijk niet 
melden en uitvoeren van omvangrijke nevenwerkzaamhe-
den (duur dienstverband onbekend)40 en door een koerier 
verduisteren van 528 refurbished telefoons (3-jarig dienst-
verband).41 Ook in de zaak van een zorgmedewerker (15-ja-
rig dienstverband) die een seksuele relatie was aangegaan 
met een (ex-)patiënte en pornografisch materiaal van haar 
had opgeslagen op zijn werkaccount, kwalificeerde het ge-
drag van de medewerker volgens de kantonrechter te Rot-
terdam niet als relatief kleine misstap. In het bijzonder is 
hierbij door de kantonrechter nog gewezen op het feit dat 
deze zorgmedewerker niet meteen opening van zaken heeft 
gegeven en sprake is van meerdere tekortkomingen.42

2.4 De 13 toewijzingen
De nadruk van het rechtspraakonderzoek ligt op uitspraken 
waarin de rechter wél toepassing heeft gegeven aan het lui-
zengaatje, omdat hiervoor is vereist dat de werknemer in 
ieder geval voldoende heeft gesteld om toepassing van het 
luizengaatje te kunnen rechtvaardigen en (daarmee) beter 
inzicht kan worden verkregen in omstandigheden die mede 
ten grondslag kunnen worden gelegd aan een beroep op en/
of toewijzing van het luizengaatje.43 Uit de 13 toewijzingen 
heb ik een aantal relevante gezichtspunten afgeleid. Voordat 
in paragraaf 3 wordt toegekomen aan bespreking van deze 
gezichtspunten, zal in de navolgende subparagrafen eerst in 
meer algemene zin worden ingegaan op de 13 toewijzingen.

2.4.1 Geen relatief kleine misstap
In niet één van de dertien toewijzingen heeft de rechter ex-
pliciet geoordeeld dat sprake is van een relatief kleine mis-
stap. Dit terwijl de wetgever (kennelijk), door het benoemen 
van een relatief kleine misstap als enige voorbeeld, enigs-
zins richting heeft willen geven aan hoe dient te worden 
omgegaan met “de uitzondering op de uitzondering”. 
Quist en Van Minnen zijn van oordeel dat de aan te leggen 
toets breder is en de rechter ook in geval van een ernsti-
ger vergrijp toepassing kan geven aan het luizengaatje.44 
Daar ben ik het mee eens, omdat de wetgever een relatief 
kleine misstap (na een heel lang dienstverband) slechts als 
mogelijk voorbeeld heeft genoemd en de Hoge Raad heeft 

37 Nr. 17.
38 Nr. 23.
39 Nr. 25.
40 Nr. 28.
41 Nr. 31.
42 Nr. 34. Zie voor een soortgelijke zaak: nr. 36.
43 Zie ook: M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) 

rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, p. 6-7 
en 11.

44 M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) recht-
spraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, p. 11-12. In 
de literatuur wordt ook wel gedacht aan een ‘eenmalige misstap’, zie hier-
voor: E. Wies & M.A. Schneider, ‘Kroniek verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werknemer (‘e-grond’): een update!’, ArbeidsRecht 2021/8, p. 6-7.

bepaald dat álle omstandigheden van het geval van belang 
kunnen zijn.45 Dat neemt naar mijn mening niet weg dat 
belang kan worden gehecht aan de vraag of het EVHN zou 
kunnen worden gezien als een relatief kleine misstap. In die 
zin dat bijvoorbeeld ook een ernstiger vergrijp ten opzichte 
van de duur en de staat van het gehele dienstverband toch 
als “klein” zou kúnnen worden gezien. In mijn optiek zou 
middels eenzelfde denkwijze aansluiting kunnen worden 
gezocht bij de bedoeling van de wetgever, althans invulling 
worden gegeven aan een door de wetgever expliciet ge-
noemd voorbeeld.

2.4.2 Niet slechts incidentele gevallen
Als gezegd dient de rechter bij de toetsing van het luizen-
gaatje terughoudendheid te betrachten. Aanvankelijk was 
dit ook het geval, zo blijkt uit het Sinzheimer-rapport (2017) 
waarin van de 116 gevallen slechts 6 keer toepassing werd 
gegeven aan het (luizen)gaatje van destijds: 5,2% dus.46

Dat in recent lagere rechtspraak ook daadwerkelijk deze 
terughoudendheid wordt betracht volgt in ieder geval niet 
uit mijn analyse; 13 toewijzingen afgezet tegen 35 afwij-
zingen resulteert immers in een toewijzingspercentage van 
afgerond 27%. Dat is een hoger toewijzingspercentage dan 
volgt uit het rechtspraakonderzoek van Quist en Van Min-
nen (2019), te weten 19%. Quist en Van Minnen zijn op basis 
van hun percentage van 19% reeds van mening dat het niet 
slechts incidentele gevallen betreft. Op basis van mijn eigen 
analyse sluit ik mij daarbij aan.47 Sterker nog, het luizen-
gaatje lijkt in toenemende mate te worden “uitgehold”.

2.4.3 De hoogte van de transitievergoeding
In de 13 toewijzingen wordt in de regel een deel van de tran-
sitievergoeding toegekend.48 Het gaat 6 keer om circa 50%,49 
en 5 keer om grofweg 25%.50 De hoogte van de toegekende 
transitievergoeding wordt naar de regel niet gemotiveerd, 
maar gegeven de omstandigheden billijkheidshalve vastge-
steld. De uitspraak van de kantonrechter te Leiden vormt 
een uitzondering doordat 100% van de transitievergoeding 
is toegekend. De enige motivering in de uitspraak is dat de 
transitievergoeding volgens de werknemer € 22.690 bruto 

45 Hierbij kan worden gedacht aan een docent die een relatie had met een 
ex-leerlinge (Tabel 1. Toewijzingen: nr. 1) en een (ex-)ambtenaar die zeven 
incidenten met integriteitsschendingen op zijn naam had staan (Tabel 1. 
Toewijzingen: nr. 8).

46 J.H. Bennaars, R.D. Rietveld & E. Verhulp, Ernstig verwijtbaar handelen of 
nalaten in de Wwz, 20 december 2017. Onderzoek uitgevoerd door het Hugo 
Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie arbeids-
verhoudingen, p. 34. Zie ook: concl. R.H. de Bock, ECLI:NL:PHR:2018:1484, 
punt 3.44, bij: HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203 (Woondroomzorg).

47 L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) rechtspraak: 
over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, p. 6. Zie anders: M.S. 
van der Keur, annotatie bij: HR 8 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:203, JIN 
2019/98 onder aant. 2; E. Wies & M.A. Schneider, ‘Verwijtbaar handelen of 
nalaten van de werknemer (‘e-grond’): de lijnen in de rechtspraak uitge-
kristalliseerd?’, ArbeidsRecht 2018/30, par. 5 en 6.

48 Dat is ongeveer hetzelfde percentage dat volgt uit de analyse van Quist 
en Van Minnen: M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de 
(lagere) rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, 
par. 3.3.

49 Tabel 1. Toewijzingen: nr. 1, 2, 3, 4, 6 en 12.
50 Nr. 5, 7, 8, 9 en 13.
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bedraagt en de hoogte hiervan niet door de werkgever is 
bestreden.51 Partijen hebben in hoger beroep ter zitting ge-
schikt, nadat de werkgever in beroep was gekomen tegen 
de toekenning van de transitievergoeding en de werknemer 
incidenteel appel had ingesteld tegen het oordeel dat het 
ontslag op staande voet rechtsgeldig is verleend.52 De werk-
gever doet er verstandig aan (i) primair te onderbouwen 
waarom geen toepassing aan het luizengaatje zou moeten 
worden gegeven en (ii) subsidiair te onderbouwen waarom 
niet de volledige transitievergoeding zou moeten worden 
toegekend.

3. Belangrijke gezichtspunten

3.1 Duur en staat van het dienstverband
In elf van de dertien toewijzingen overweegt de rechter dat 
zowel sprake is van (i) een (heel) lang dienstverband als (ii) 
een verder onberispelijke/goede/vlekkeloze staat van het 
dienstverband.53 Dit zijn dus zeer zwaarwegende gezichts-
punten. Naar mijn opvatting komt hiermee eveneens het 
belang van het onderbouwen dat slechts sprake is van een 
relatief kleine misstap naar voren.54 Wat mij betreft zouden 
deze gezichtspunten kunnen werken als communicerende 
vaten voor het aannemen van een relatief kleine misstap, 
ook al laten rechters zich daar dus niet over uit. In één toe-
wijzing heeft de rechter de staat van het dienstverband wel-
iswaar niet mede ten grondslag gelegd aan een succesvol 
beroep op het luizengaatje, maar was wel sprake van een 
“zeer” lang dienstverband van 30 jaar.55 In deze zaak had 
een werknemer met de functie Afvalbrengplaats — eenma-
lig, althans: dat kan volgens de kantonrechter te Alkmaar 
niet worden uitgesloten — afval van zijn werkgever toege-
eigend. Dat de duur van het dienstverband kan worden ge-
zien als een zwaarwegende factor valt ook af te leiden uit 
de gemiddelde duur van het dienstverband bij toewijzingen 
(20.5 jaar)56 afgezet tegen de afwijzingen (14 jaar). Zonder 
een atypische uitspraak van kantonrechter te Haarlem 
komt het gemiddelde dienstverband bij toewijzingen ove-
rigens uit op 21.7 jaar. In deze uitspraak is de kantonrechter 
te Haarlem buitengewoon summier in zijn motivering; hij 
acht het ‘al met al naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid onaanvaardbaar dat [werkneemster] in het geheel 
geen transitievergoeding zou ontvangen.’ Als ik het goed 
begrijp, aangezien ‘werkneemster gedurende het dienstver-
band tot haar ziekmelding in augustus 2017 behoorlijk heeft 
gefunctioneerd.’ Ik meen dat het enkel behoorlijk functio-
neren tijdens een relatief kort dienstverband van slechts 

51 Nr. 11.
52 Op 15 september 2021 heb ik in deze zaak als belangstellende de monde-

linge behandeling van het hoger beroep bij het Hof Den Haag bijgewoond.
53 Deze gezichtspunten komen ook duidelijk terug in de analyse van Quist 

en Van Minnen: M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de 
(lagere) rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, 
par. 3.2.1.

54 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, en 13.
55 Nr. 7.
56 Dat is ongeveer hetzelfde aantal jaren dat volgt uit de analyse van Quist 

en Van Minnen: M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de 
(lagere) rechtspraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, 
par. 3.2.1.

vijf jaar niet maakt dat toepassing kan worden gegeven aan 
het luizengaatje. Het betrof bovendien een werknemer die 
gedurende een langere periode meermaals werk heeft ge-
weigerd.57 Verder is opvallend dat in slechts twee van de 
dertien toewijzingen is overwogen dat sprake is van een 
‘heel’ lang dienstverband, waarbij het dienstverband ruim 
respectievelijk 30 jaar en ruim 27 jaar had geduurd.58 Om 
deze subparagraaf af te sluiten: in algemene zin lijkt een 
dienstverband van minimaal veertien jaar een omstandig-
heid die pleit voor toepassing van het luizengaatje. Hierbij 
lijkt te gelden: hoe langer de duur van het dienstverband, 
hoe zwaarder dit gezichtspunt in het voordeel van de werk-
nemer zal meewegen.

3.2 Omstandigheden in de sfeer van de werknemer
Verder volgt uit de rechtspraak dat ook veel belang wordt 
toegekend aan (overige) omstandigheden in de sfeer van 
de werknemer. Dit komt naar voren in 10 van de 13 toewij-
zingen.59 Deze omstandigheden kunnen grofweg worden 
onderverdeeld in: (i) de leeftijd van de werknemer, (ii) de 
gevolgen voor de inkomenssituatie van de werknemer, 
(iii) kansen op de arbeidsmarkt en (iv) spijt/besef van foutief 
handelen.60 Deze worden hieronder achtereenvolgens be-
sproken.

(i) Leeftijd van werknemer
De leeftijd van de werknemer wordt in 4 toewijzingen an 
sich als relevante omstandigheid meegenomen in de af-
weging,61 waar de kantonrechter te Almere ook nog de 
gevolgtrekking aan verbindt dat het niet eenvoudig is een 
andere, vergelijkbare baan te vinden.62 Deze vier werkne-
mers waren respectievelijk circa 61, 59, 55, en 57 jaar oud 
ten tijde van de uitspraak.

(ii) Inkomenssituatie van werknemer
De rechter betrekt in 3 uitspraken expliciet de inkomens-
situatie van de werknemer. Zo nam de kantonrechter te 
Utrecht in aanmerking dat een verloskundige — die een pe-
riode had doorgewerkt zonder de benodigde registratie(s) 
en daarover had gelogen — al ongeveer zeven maanden 
niet over een inkomen beschikte. De gevolgen van het ver-
lies van de transitievergoeding zouden ernstig zijn, in het 
kader waarvan ook is opgemerkt dat haar gezondheidssitu-
atie niet geheel stabiel was.63 Een man met als functie af-
delingsverantwoordelijke verkoop zou (al dan niet voor de 
langere termijn) gevolgen kunnen ondervinden van zijn in-
komenssituatie, nadat hij eenmalig in de fout is gegaan: het 
zwaaien met een sleg (zware hamer) richting een collega.64 

57 Nr. 6.
58 Nr. 7 respectievelijk 13.
59 Nr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 en 13.
60 Afgezien van spijt/besef van foutief handelen (3.2.4) komen al deze ge-

zichtspunten ook terug in de analyse van Quist en Van Minnen: M.L.F. van 
Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) rechtspraak: over de 
toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, par. 3.2.1.

61 Nr. 3, 7, 9 en 10.
62 Nr. 3.
63 Nr. 4.
64 Nr. 3.
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Het gegeven dat een werknemer kort na een ontslag op 
staande voet een arbeidsovereenkomst voor de duur van 
zeven maanden is aangegaan, betekent volgens de kanton-
rechter te Alkmaar alsnog een reëel risico dat de werknemer 
nadien te maken krijgt met een aanzienlijke terugval in zijn 
inkomen.65

(iii) Kansen op arbeidsmarkt
In de lagere rechtspraak wordt ook zwaar getild aan de kan-
sen op de arbeidsmarkt van een werknemer, ook al heeft de 
werknemer dit wellicht aan zichzelf te wijten. Hiermee lijkt 
het belang van een van de twee doelen van de transitiever-
goeding naar voren te komen, namelijk om de werknemer 
met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen 
in staat te stellen de transitie naar een andere baan te ver-
gemakkelijken.66 Zo overwoog de kantonrechter te Haarlem 
dat een docent, als gevolg van een (volgens hemzelf) ‘warme 
vertrouwensrelatie’ met een ex-leerlinge, waarschijnlijk 
eenzelfde functie ook niet meer op een andere school zal 
kunnen gaan beoefenen.67 De kantonrechter te Alkmaar 
nam ten aanzien van de werknemer Afvalbrengplaats even-
eens in aanmerking dat hij (als 59-jarige) (i) beperkt ge-
schoold was, (ii) fysieke beperkingen en (iii) een eenzijdig 
arbeidsverleden had.68 Onder invloed van de ruchtbaarheid 
die de Rijksuniversiteit Groningen (hierna: RUG) aan de ont-
slagprocedure van een hoogleraar had gegeven zouden ‘de 
kansen voor hem op zijn specialistische werkgebied een an-
dere betrekking te vinden’ als ‘niet bijzonder hoog worden 
ingeschat’, aldus het Hof Arnhem-Leeuwarden. Deze hoog-
leraar van de RUG had namelijk voor de universiteit be-
stemde Europese gelden (en andere bijdragen) overgemaakt 
naar de rekening van een eigen stichting en vervolgens zelf 
uitgegeven. Dit is niet bepaald een bagateldelict te noe-
men.69 In een andere zaak laat het Hof Arnhem-Leeuwar-
den, naast de lange duur van het dienstverband (27 jaar) dat 
tot 2018 vlekkeloos is verlopen, ook het feit dat werknemer 
een WIA-uitkering krijgt, die is gebaseerd op volledige ar-
beidsongeschiktheid, meewegen.70

(iv) Spijt/besef van foutief handelen
Ook het besef van foutief handelen, al dan niet door het 
betuigen van (oprechte) spijt,71 zou de rechter er mede toe 
kunnen bewegen toepassing te geven aan het luizengaatje. 
Zo had een werknemer, die zich schuldig had gemaakt aan 
zwartladen en daarmee integriteitsregels had geschonden, 
volgens de kantonrechter te Den Haag het besef van foutief 
handelen. Dat speelt volgens de kantonrechter — als per-
soonlijke omstandigheid van de werknemer — ‘een rol’.72

65 Nr. 7.
66 Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 38.
67 Nr. 1.
68 Nr. 7.
69 Nr. 12.
70 Nr. 13.
71 Nr. 2.
72 Nr. 11.

3.3 Overig …
Ten slotte zijn nog twee overige gezichtspunten van belang 
gebleken, die niet zien op de persoon van de werknemer 
maar die verband (b)lijken te houden met het EVHN van de 
werknemer: (i) zelfverrijking en (ii) invloeden van buitenaf.

(i) Zelfverrijking
Het gezichtspunt van zelfverrijking is tweemaal aan bod 
gekomen.73 Het gegeven dat een senior teamleider zelf geen 
voordeel heeft genoten van het EVHN is volgens de kan-
tonrechter te Rotterdam een relevante omstandigheid voor 
toepassing van het (luizen)gaatje. Deze senior teamleider 
heeft — in strijd met de intern geldende regels — een aantal 
maanden een dienstauto ter beschikking gesteld aan een 
werkneemster die kampte met privéproblematiek.74 Bij de 
(ernstig) verwijtbare gedragingen van de hoogleraar aan de 
RUG heeft volgens hof Arnhem-Leeuwarden (weliswaar als 
een van de zeven omstandigheden), zelfverrijking niet voor-
opgestaan, alhoewel niet geheel afwezig.75

(ii) Invloeden van buitenaf
De omstandigheid dat EVHN mede wordt veroorzaakt door 
provocerend gedrag (de man met de sleg) of in duur had 
kunnen worden beperkt door de werkgever (de teamlei-
der met de dienstauto), hebben ook een rol gespeeld.76 Het 
gezichtspunt van invloeden van buitenaf op de ernstig ver-
wijtbare gedragingen is daarmee eveneens relevant.

4. Het luizengaatje is niet meer

Concluderend kan worden vastgesteld dat kantonrechters 
het niet zo nauw nemen met het beoogde luizengaatje. Ho-
ven lijken zich daarentegen beter bewust van de vereiste 
terughoudendheid van deze onaanvaardbaarheids toets. 
De naam ‘luizengaatje’ vormt al met al — in toenemende 
mate — geen getrouwe afspiegeling van de wijze waarop 
vooral kantonrechters toepassing geven aan artikel 7:673 
lid 8 BW, in het bijzonder als sprake is van een ontbinding 
op de e-grond. Ik stel dan ook voor deze naam niet meer te 
gebruiken; wezen gaat voor schijn, nietwaar? Afgezien van 
de naam is artikel 7:673 lid 8 BW naar mijn idee in het le-
ven geroepen voor (zeer) bijzondere situaties waarin eenie-
der weldenkend en invoelend mens (bij wijze van spreken) 
buikpijn zou krijgen wanneer aan een werknemer — on-
danks het EVHN — in het geheel geen transitievergoeding 
zou worden toegekend. Daarbij past een meer marginale 
belangenafweging dan nu plaatsvindt, waarin inderdaad 
alle omstandigheden van het geval van belang kunnen zijn. 
Dat roept bij mij de vraag op waarom in de geanalyseerde 
toewijzingen in het geheel niet, dan wel enkele keren slechts 
beperkt/zijlings (zie par. 3.3), wordt gerept over de mate van 

73 Dit gezichtspunt komt eenmaal terug in de analyse van Quist en Van Min-
nen: M.L.F. van Minnen & J.P. Quist, ‘Art. 7:673 lid 8 BW in de (lagere) recht-
spraak: over de toepassing van het ‘luizengaatje’’, TAP 2019/5, par. 3.2.1 
onder ‘Overige gezichtspunten’.

74 Nr. 9.
75 Nr. 12.
76 Nr. 3 en 9.
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het EVHN van de werknemer. Dat is wellicht wel nodig om 
het geheel in perspectief te blijven zien. Desalniettemin 
wordt in de lagere rechtspraak maar al te vaak volstaan met 
het (in staccato) opnoemen van op zich relevante persoon-
lijke omstandigheden, zonder al deze omstandigheden ook 
expliciet af te wegen tegen de ernst van het EVHN. Hoe dan 
ook, uit de meest recente rechtspraak volgt wel dat terecht 
veel waarde wordt toegekend aan de duur en staat van het 
dienstverband. Hiermee komt mijns inziens het belang van 
de bedoeling van de wetgever (en een relatief kleine mis-
stap) naar voren. De overige omstandigheden (in de sfeer 
van de werknemer) zijn evenzeer casusgevoelig, waarbij 
vooral kan worden gedacht aan de leeftijd, inkomensposi-
tie, (oprechte) spijt van een werknemer en/of diens kansen 
op de arbeidsmarkt. Omstandigheden die verband houden 

met de ernstig verwijtbare gedraging(en), zoals zelfverrij-
king en invloeden van buitenaf, zouden naar mijn mening 
nadrukkelijker in de overwegingen van de rechter kunnen 
en moeten worden meegenomen. Wellicht heeft dat tevens 
een benodigd ‘afschrikwekkend’ effect, zodat ander (on)ge-
dierte in de toekomst wordt geweerd en eenieder (weer?) 
met recht kan spreken van een écht luizengaatje. Werkge-
vers: zet de kantonrechter hiermee aan tot een meer terug-
houdende toetsing! Bij dit alles geldt wel dat de werknemer 
een beroep op artikel 7:673 lid 8 BW eerst de nodige handen 
en voeten moet hebben gegeven. Zo niet, dan zal de rechter 
veel eerder geneigd zijn een sneertje uit te delen aan de 
werknemer dan aan hem/haar een (gedeeltelijke) transitie-
vergoeding toe te kennen.

Tabel 1. Toewijzingen

Nr. Vindplaats Ontbinding/o.o.s.v. % Transitievergoeding

1. Rb. Noord-Holland (ktr. Haarlem) 20 juni 2019, 
ECLI:NL:RBNHO:2019:5376

Ontbinding e-grond 50

2. Rb. Gelderland (ktr. Arnhem) 26 september 2019, 
ECLI:NL:RBGEL:2019:4320

Ontbinding e-grond 54

3. Rb. Midden-Nederland (ktr. Almere) 10 oktober 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:4687

Ontbinding e-grond 50

4. Rb. Midden-Nederland (ktr. Utrecht) 8 november 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:5350

o.o.s.v. 50

5. Rb. Den Haag (ktr. Leiden) 20 november 2019, 
ECLI:NL:RBDHA:2019:14617

Ontbinding e-grond 25

6. Rb. Noord-Holland (ktr. Haarlem) 5 juni 2020,
ECLI:RBNHO:2020:5319

o.o.s.v. 50

7. Rb. Noord-Holland (ktr. Alkmaar) 12 juni 2020, 
ECLI:NL:RBNHO:2020:4326

o.o.s.v. 28

8. Rb. Amsterdam (ktr. Amsterdam) 21 juli 2020, 
ECLI:NL:RBAMS:2020:3903

Ontbinding e-grond 25

9. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 13 oktober 2020, 
ECLI:NL:RBROT:2020:9495

Ontbinding e-grond 33

10. Rb. Noord-Holland (ktr. Alkmaar) 18 maart 2021, 
ECLI:NL:RBNHO:2021:1849

o.o.s.v. 61

11. Rb. Den Haag (ktr. Den Haag) 16 juni 2021, 
ECLI:NL:RBDHA:2021:7312

o.o.s.v. 100

12. Hof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:9060

Ontbinding e-grond 45

13. Hof Arnhem-Leeuwarden 18 februari 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1599

Ontbinding e-grond 28
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Tabel 2. Afwijzingen

Nr. Vindplaats Ontbinding/o.o.s.v.

14. Rb. Den Haag (ktr. Den Haag) 3 mei 2019, 
ECLI:NL:RBDHA:2019:4378

o.o.s.v.

15. Rb. Noord-Holland (ktr. Haarlem) 7 mei 2019, 
ECLI:NL:RBNHO:2019:3976

Ontbinding e-grond

16. Rb. Den Haag (ktr. Den Haag) 23 mei 2019, 
ECLI:NL:RBDHA:2019:5450

o.o.s.v.

17. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 25 juli 2019, 
ECLI:NL:RBROT:2019:6020

o.o.s.v.

18. Rb. Limburg (ktr. Roermond) 13 januari 2020, 
ECLI:NL:RBLIM:2020:186

Ontbinding e-grond

19. Rb. Den Haag (ktr. Den Haag) 11 maart 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:2160

Ontbinding e-grond

20. Rb. Overijssel (ktr. Almelo) 12 maart 2020, 
ECLI:NL:RBOVE:2020:1115

Opzegging met berusting van statutair
bestuurder.

21. Rb. Noord-Nederland (ktr. Groningen) 7 mei 2020, 
ECLI:NL:RBNNE:2020:2048

o.o.s.v.

22. Rb. Oost-Brabant (ktr. Eindhoven) 12 mei 2020, 
ECLI:NL:RBOBR:2020:2704

Ontbinding e-grond

23. Rb. Midden-Nederland (ktr. Utrecht) 3 juni 2020,
AR 2020-0647

o.o.s.v.

24. Rb. Den Haag (ktr. Den Haag) 14 juli 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:7523

Ontbinding e-grond

25. Rb. Gelderland (ktr. Arnhem) 15 juli 2020, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:3507

o.o.s.v.

26. Rb. Limburg (ktr. Maastricht) 22 oktober 2020, 
ECLI:NL:RBLIM:2020:8409

o.o.s.v.

27. Rb. Gelderland (ktr. Arnhem) 30 november 2020, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:6307

Ontbinding e-grond

28. Rb. Midden-Nederland (ktr. Lelystad) 10 december 2020, 
ECLI:NL:RBMNE:2020:520

o.o.s.v.

29. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 22 december 2020, 
ECLI:NL:RBROT:2020:11990

o.o.s.v.

30. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 22 januari 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:1078

o.o.s.v.

31. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 8 februari 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:1065

o.o.s.v.

32. Rb. Noord-Holland (ktr. Haarlem) 11 februari 2021, 
ECLI:NL:RBNHO:2021:2620

o.o.s.v.

33. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 30 april 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:7821

o.o.s.v.

34. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 7 mei 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:4238

o.o.s.v.
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Nr. Vindplaats Ontbinding/o.o.s.v.

35. Rb. Rotterdam (ktr. Rotterdam) 21 juli 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:8100

o.o.s.v.

36. Rb. Noord-Holland (ktr. Alkmaar) 22 juli 2021, 
ECLI:NL:RBNHO:2021:6169

o.o.s.v.

37. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 juni 2019, 
ECLI:NL:GHARL:2019:5018

o.o.s.v.

38. Hof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2019, 
ECLI:NL:GHARL:2019:10010

o.o.s.v.

39. Hof ’s-Hertogenbosch 26 september 2019, 
ECLI:NL:GHSHE:2019:3504

o.o.s.v.

40. Hof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:707

Ontbinding e-grond

41. Hof ’s-Hertogenbosch 12 maart 2020, 
ECLI:NL:GHSHE:2020:938

o.o.s.v.

42. Hof Amsterdam 23 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1955 o.o.s.v.

43. Hof Amsterdam 20 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2755 o.o.s.v.

44. Hof Arnhem-Leeuwarden 26 oktober 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:8647

o.o.s.v.

45. Hof Amsterdam 1 december 2020, AR 2021-0028, 
ECLI:NL:GHAMS:2020:3313

o.o.s.v.

46. Hof ’s-Hertogenbosch 28 januari 2021, 
ECLI:NL:GHSHE:2021:236

Opzegging met toestemming UWV (a-grond).

47. Hof Arnhem-Leeuwarden 1 maart 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1884

Opzegging met berusting van statutair
bestuurder. Verwijtbaar handelen.

48. Hof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2021, 
ECLI:NL:GHSHE:2021:920

Ontbinding e-grond
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