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Grip op Verzuim

Jo Weerts
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Programma

• loondoorbetaling bij ziekte

• Wet verbetering poortwachter

• re-integratie 

• beoordeling door UWV

• loondoorbetaling na 104 weken

• ontslag (extra)
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Loondoorbetaling bij ziekte 1a
7:629 lid 1 BW 

• 1e 52 weken
– 70% - 100% loon

• 100% minimumloon

• 2e 52 weken
– 70% - 100% loon

• Toeslagenwet
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Loondoorbetaling bij ziekte 1b

• totale loondoorbetaling over 2 ziektejaren in principe niet meer 
dan 170% laatst verdiende loon
– 1e jaar 100% - 2e jaar 70%

– 1e 6 maanden 100% - 2e 6 maanden 90%

3e 6 maanden   80% - 4e 6 maanden 70%

cao / individuele arbeidsovereenkomst
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Loondoorbetaling
70% i.p.v. 100% - 1    

• kantonrechter overweegt dat het in praktijk gebruikelijk was dat 
er bij ziekte 100% werd doorbetaald aangezien het bijna altijd 
om korte ziekteperioden ging en het administratief gezien 
relatief veel werk was om het salarispercentage aan te passen
– op grond van deze jarenlange praktijk mocht en mag werknemer 

er gerechtvaardigd op vertrouwen dat hij gedurende de huidige 
arbeidsongeschiktheid recht heeft op 100% loondoorbetaling

ECLI:NL:RBOVE:2018:878 
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Wet, gewoonte en redelijkheid en billijkheid
6:248 BW

1. Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen 
overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de 
aard van de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen 
van redelijkheid en billijkheid voortvloeien.

2. Een tussen partijen als gevolg van de overeenkomst geldende 
regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven 
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. 
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Loondoorbetaling
70% i.p.v. 100% - 2

• Royal Air Maroc heeft gedurende volledige 1e ziektejaar 100% 
salaris doorbetaald
– uit stelling van Royal Air Maroc dat zij pas kort voor einde van 1e 

ziektejaar op de hoogte kwam van feit dat zij bij ziekte niet is 
gehouden om 100% salaris door te betalen, volgt dat zij 
gedurende eerdere ziekteperiodes van eiser steeds 100% van 
salaris heeft doorbetaald (uitgangspunt)

– geen nadere feiten en omstandigheden gesteld waaruit 
stilzwijgende afspraak tussen partijen zou blijken op grond 
waarvan nog langer 100 % loon dient te worden voldaan

• enkele feit dat gedurende 1e 52 weken 100% is doorbetaald, maakt 
nog niet dat dit stilzwijgend overeen is gekomen voor langere en in 
feite onbeperkte periode 7

Loondoorbetaling
70% i.p.v. 100% - 3

• werknemer mag er, nu tijdens eerdere ziekteperiode en eerste 
maanden van huidige ziekteperiode 100% loon aan hem was 
doorbetaald, op vertrouwen dat tijdens vervolg van huidige 
ziekteperiode 100% van salaris wordt doorbetaald

ECLI:NL:GHSHE:2015:2626
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Loondoorbetaling
70% i.p.v. 100% - 4

• werknemer is in 1990 bij Rubaflex in dienst getreden zonder dat er 
arbeidsovereenkomst op schrift is gesteld 

– er is geen cao van toepassing

• edurende dienstverband is werknemer aantal malen uitgevallen wegens 
ziekte, tegen einde van het dienstverband twee maal langdurig

– in periode van 1994 t/m 2004 betaald Rubaflex 100% loon
– in periode 2005 t/m 2011 is werknemer niet ziek geweest
– in periode 2012 t/m 2015 is werknemer circa 15 maanden uitgevallen vanwege 

ziekte en Rubaflex heeft toen (op anderhalve dag na) 70% loon betaald

• werknemer mocht begrijpen dat zijn loon bij ziekte volledig zou worden 
doorbetaald

ECLI:NL:GHDHA:2017:1684
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Loondoorbetaling bij ziekte 2

• 2 wachtdagen (7:629 lid 9 BW)
– samentellingsregeling (< 4 weken)

• geen recht (7:629 lid 3 BW)
– door opzet veroorzaakt

– verzwegen gebrek

– genezing belemmeren

– …

• vangnet
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Verslaving geen grond voor weigeren van 
loondoorbetaling tijdens ziekte -

ECLI:NL:RBNNE:2016:2213

• werknemer heeft zich ziek gemeld / is dezelfde dag 
opgenomen in verslavingskliniek
– werkgever heeft loondoorbetaling stopgezet

• verzwijgen van voor functie relevante medische beperking kan 
leiden tot verlies van loonaanspraak in die gevallen waarin 
werknemer wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen dat 
bedoelde beperkingen hem ongeschikt maakten voor 
betrekking waarnaar hij solliciteerde
– onvoldoende komen vast te staan 

• alcoholverslaving kan niet worden gezien als aan opzet gelijk 
te stellen ernstige mate van schuld

11

Ziekte (door alcoholverslaving) is primaire oorzaak 
niet-werken - ECLI:NL:RBNNE:2017:4367

• kantonrechter oordeelt dat werknemer recht heeft op 
doorbetaling van loon bij ziekte, nu aannemelijk is dat zijn 
ziekte als gevolg van alcoholverslaving primaire oorzaak is van 
feit dat hij niet kan werken en niet inname van zijn rijbewijs
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Werkgever mocht loondoorbetaling aan zieke 
werkneemster staken - ECLI:NL:RBAMS:2018:24 

• zieke werkneemster heeft niet meegewerkt aan 
opbouwschema in kader van re-integratie.

• werkgever was gerechtigd om loon te staken
– ook volgens UWV waren aangeboden werkzaamheden passend
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Vangnet Ziektewet 
declaratie bij UWV - loondoorbetalingsplicht werkgever

• ziek ten gevolge van zwangerschap / bevalling

• no-risk-polis
– arbeidsgehandicapte / structureel functionele beperking

– Wajonger

• orgaandonatie
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Vangnet Ziektewet 
uitkering door UWV - geen werkgever

• ‘ziek-einde-dienstbetrekking’
– einde, tijdelijk, dienstverband

• oproepkracht

– ontslag tijdens proeftijd

– uitzendkracht 
• met uitzendbeding

• zieke werkloze

• nawerking

15
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Vangnet Ziektewet
declaratie bij / uitkering door UWV

• causaal verband zwangerschap / bevalling 
– 100% / 2e jaar 70%

• no (low) risk polis 
– 70% - 100% / 2e jaar 70%

• orgaandonatie
– 100% / 2e jaar 70%

• na afloop, tijdelijk, dienstverband 
– 70% 

• .....
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Loondoorbetaling bij ziekte
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

• 13 weken 
– AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

• 1e ziektedag voor AOW-gerechtigde leeftijd
– vanaf AOW-gerechtigde leeftijd nog 13 weken betalen

• totale tijdvak niet meer dan 104 weken

7:629 lid 2, sub b BW
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Ziektewet-uitkering
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

• werkgever moet Ziektewet-uitkering (incl. premie ZVW) die 
UWV betaalt voor zieke (ex-)werknemer aan UWV 
terugbetalen
– geldt voor alle (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2016 ziek zijn 

geworden
• werkgever ontvangt iedere maand factuur met informatie over bedrag 

dat hij moet terugbetalen

• eigenrisicodrager betaalt Ziektewet-uitkering voor (ex-
)werknemers zelf

• niet van toepassing indien er sprake is van orgaandonatie/no-
riskpolis
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Overgangsrecht 

• termijn van 13 weken naar 6 weken (voorstel)
– loondoorbetalingsplicht / Ziektewet-uitkering

• koninklijk besluit 
– na evaluatie 2018
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Situatieve arbeidsongeschiktheid
ECLI:NL:RBLIM:2015:7433

• werkgever accepteert ziekmelding niet
– werkneemster vordert betaling van achterstallige loon

• kantonrechter merkt op dat tussen partijen inmiddels vaststaat 
dat werknemer niet als gevolge van ziekte ongeschikt is om de 
bedongen arbeid te verrichten 

• onvoldoende aannemelijk geworden dat van werkneemster in 
redelijkheid niet gevergd kon worden haar werkzaamheden te 
verrichten vanwege (dreiging van) psychische of lichamelijke 
klachten door oorzaak die voor rekening van werkgever 
behoort te komen (7:628 BW)

• vordering afgewezen
20

Cosmetische ingrepen 1
advies

• ingrepen waarvoor geen medische noodzaak bestaat
– cosmetische ingreep kan op zichzelf niet als ziekte worden 

aangemerkt
• voor ingreep zal verlofdag moeten worden opgenomen

– normale herstelperiode
• werknemer weet met zekerheid dat hij/zij, tijdelijk, arbeidsongeschikt 

zal worden
– n.m.m. wel degelijk sprake van opzettelijk veroorzaken van ziekte zoals 

bedoeld artikel 7:629 lid 3 BW

• complicatie
– is onvoorzien

• loondoorbetaling

21
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Cosmetische ingrepen 2
advies

• duidelijk afspraken 
– tijdstip van ingreep en verwachte herstelperiode

• ziekmelding
– daadwerkelijk (medisch) niet in staat om te werken?

22

Administratief ziek / 1% ziek

• 7:629 lid 10 BW
– ... worden perioden, waarin werknemer in verband met 

ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling 
verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld 
indien zij elkaar met onderbreking van minder dan vier weken 
opvolgen ...

23

Ziekmeldingsproces

• 42e week 
– eigenrisicodragers 10e maand 

• administratieve boete € 455

• alerteringsbrief (week 44)

– 1e jaars evaluatie (opschudmoment)
• werkgever / werknemer

• kennisgeving mogelijkheid WIA-aanvraag
– 20e maand (werknemer)

24
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Controle en begeleiding

• verantwoordelijkheid werkgever

• controlevoorschriften (thuisblijfplicht/spreekuur)
– Arbowet

– redelijk / overleg (ondernemingsraad)

• opschorten loondoorbetaling

arbeidsongeschikt = betalen

25

Controle / verzuimbegeleiding door UWV

• indien géén werkgever (vangnet)
– verantwoordelijkheid UWV

• werkgever + vangnetbetaling door UWV
– causaal verband zwangerschap / bevalling

– herintredende arbeidsgehandicapte 
• ‘eigen verklaring UWV’ / oproep spreekuur

• controle UWV is uitsluitend claimbeoordeling

• werkgever blijft verantwoordelijk
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Beleid

• voor wie is ziekteverzuim meest vervelend?

• goed verzuimbeleid
– ziekmeldingsprocedure

– verzuimgesprek
• gelijke monniken - gelijke kappen

– re-integratie
• passende arbeid

• aandacht

1e dagintroductie

27
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Nieuwe leidinggevende

• speciale introductie ziekteverzuimbeleid
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Geen correcte ziekmelding = geen recht op loon
ECLI:NL:GHSHE:2017:5803

• werknemer heeft eind november whatsapp gestuurd naar 
collega dat hij ziek was, maar heeft niet leidinggevende gebeld, 
zoals voorgeschreven
– ook later heeft hij zich niet duidelijk ziek gemeld

• betekent dat hij ongeoorloofd afwezig was en geen recht heeft 
op loon over laatste maand van dienstverband
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Verwerking persoonsgegevens door bedrijfsarts / 
arbodienst

• brief van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan Organisatie 
voor vitaliteit, activering en loopbaanbegeleiding (Oval)
– 14 april 2016

– kenmerk z2016-00293
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Doorsturen BSN naar Arbodienst

• OVAL: automatisch doorsturen van persoonsgegevens 
(waaronder BSN) van nieuwe en/of niet zieke werknemers 
door personeelssystemen van werkgevers aan contractueel 
aangesloten bedrijfsarts en/of arbodienst

• AP: geen wettelijk vereiste grondslag voor verwerking BSN van 
nieuwe en/of niet zieke werknemers 
– mag pas worden verstrekt als het noodzakelijk is voor uitoefening 

taak bedrijfsarts / arbodienst

• AP: ook voor andere persoonsgegevens is geen grondslag 
aanwezig om deze automatisch te verstrekken
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Verwerken BSN en andere persoonsgegevens voor 
preventieve spreekuur

• OVAL: verwerken van persoonsgegevens waaronder BSN voor 
preventieve spreekuur van bedrijfsarts en/of arbodienst 
– mogen BSN en overige persoonsgegevens hiertoe worden 

verwerkt?

• AP: bedrijfsarts / arbodienst mogen BSN verwerken voor 
handelingen op gebied van individuele gezondheidszorg
– hieronder kan preventieve spreekuur vallen

32

Autoriteit Persoonsgegevens

• Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over 
de gezondheid van zieke werknemers
– 21 april 2016

33
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Registratie bij ziekmelding -1 

• werkgever mag als werknemer zich ziek meldt volgende 
gegevens over gezondheid vragen / registreren
– telefoonnummer en (verpleeg)adres

– vermoedelijke duur van verzuim

– lopende afspraken en werkzaamheden

– of werknemer onder vangnetbepalingen van Ziektewet valt 
• maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt

– of ziekte verband houdt met arbeidsongeval

34

Registratie bij ziekmelding - 2

• werkgever mag als werknemer zich ziek meldt volgende 
gegevens over gezondheid vragen / registreren
– of er sprake is van verkeersongeval* waarbij eventueel 

aansprakelijke derde betrokken is 
• regresmogelijkheid

*volgens AP mag direct bij ziekmelding worden gevraagd en verwerkt of 
er sprake is van verkeersongeval / overige regresgevallen (medische 
fouten - geweldsincidenten - …) mag later (?) naar gevraagd worden
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Registratie bij ziekmelding
andere gegevens

• werkgever mag geen andere gegevens over gezondheid 
verwerken
– ook niet met toestemming van werknemer

• gelet op gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan 
werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen 
zodat geen sprake is van ‘vrije’ wilsuiting

– vrij / specifiek / geïnformeerd

36
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Registratie bij ziekmelding
uitzondering

• werknemer heeft ziekte waarbij noodzakelijk kan zijn dat 
directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen 
– bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte

• mag werkgever vrijwillig door werknemer verstrekte gegevens over 
zijn ziekte registreren
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Aard en oorzaak ziekte

• werkgever mag niet informeren naar aard en oorzaak van 
ziekte
– mag dus niet vragen wat werknemer precies heeft en waardoor 

dat komt

38

Functionele mogelijkheden en beperkingen

• AP: te herleiden tot gezondheid 
– vallen daardoor onder verbod op registratie door werkgever

• NVAB: betekent niet dat werkgever helemaal niets mag vragen 
of ‘altijd naar bedrijfsarts moet verwijzen’
– werkgever mag vragen naar arbeidsmogelijkheden voor zover 

beperkt tot concreet werk of concrete taken (‘kun je aan de balie 
werken’ of ‘kun je het eigen werk wel in deeltijd doen’)

• voorstellen van werknemer mogen dan wel geregistreerd worden
– beschrijving van vastgestelde beperkingen of functionele mogelijkheden is 

voorbehouden aan bedrijfsarts

39
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Zwangerschap

• arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap
– mag bedrijfsarts alleen melden aan werkgever als werkneemster 

hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend
• bedrijfsarts mag beroepsgeheim niet doorbreken

• werkneemster kan met melden van zwangerschap /aanvragen 
van zwangerschapsverlof wachten tot uiterlijk 3 weken voor 
aanvang van zwangerschapsverlof (art. 3.3 1e lid a Wet arbeid 
en zorg)

• werkgever kan met terugwerkende kracht ziekengeld uitbetaald 
krijgen als hij redelijkerwijs niet kon weten dat er sprake was 
van vangnetsituatie (art. 38b 2e lid ZW)

40

Bewaartermijnen 
artikel 10 Wbp / artikel 5 AVG

• persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm 
die het mogelijk maakt betrokkene te identificeren, dan 
noodzakelijk is voor verwerkelijking van doeleinden waarvoor 
zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt

41

Boete

• Autoriteit Persoonsgegevens stemt beoordeling van ernst van 
overtreding in concrete geval af op
– aard en omvang van overtreding

– duur van overtreding

– impact van overtreding op (bescherming van persoonsgegevens 
en van persoonlijke levenssfeer voor) betrokkenen en/of de 
maatschappij

• houdt bij beoordeling van concrete omstandigheden van geval 
rekening met mate waarin overtreding aan overtreder kan 
worden verweten

42
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Wet verbetering poortwachter

 bedrijfsarts maakt Probleemanalyse / advies
 dreigend langdurig verzuim

 werkgever en werknemer Plan van aanpak

 evaluatiemomenten (6 weken)
‒ Probleemanalyse / Plan van aanpak

 ziekmelding aan UWV 
‒ vangnetters direct / binnen 4 dagen / binnen 6 weken

 verplichte evaluatie 1e ziektejaar

 Re-integratieverslag en WIA-aanvraag naar UWV

 UWV toetst Re-integratieverslag

WEEK
6

WEEK
8

WEEK
88-93

WEEK
93

WEEK
8-87

WEEK
42

WEEK
46-52

43

Probleemanalyse

• uiterlijk in 6e week Probleemanalyse / advies
– voor élke zieke werknemer 

• indien verwachting langdurig ziekteverzuim

– analyse en beoordeling van mogelijkheden en beperkingen 
(restcapaciteit)

– geschiktheid eigen of (tijdelijk) passende werk
– prognose
– interventies 

• aanpassingen werk
• geschikt maken voor werk
• begeleiden naar ander werk

44

Probleemanalyse
algemeen 1

• te laat

• te medisch gericht

• alleen benoemen beperking
– geen mogelijkheden

• niet concreet over inhoud / tijd passend werk
– teveel aan werkgever overlaten

• teveel wachten op effect behandeling

• vage / ontbrekende prognose

45
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Probleemanalyse
algemeen 2

• periodieke evaluatie
– geen verklaring vertraagde re-integratie

– geen bijstelling niet effectief beleid

46

Beoordelen kwaliteit probleemanalyse

• is duidelijk wat werknemer nog kan 
– fysiek / mentaal

• geen hervatting geadviseerd
– past dit in beeld werkgever / werknemer

• wel (gedeeltelijke) hervatting geadviseerd
– concreet in inhoud / uren / startmoment

• extra inspanning werkgever / werknemer
– indien ja, welke

• concrete prognose
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Probleemanalyse
voorbeeld - fout

• beperkingen en mogelijkheden
– werknemer is volledig beperkt

• geschiktheid voor eigen / passend werk
– ongeschikt voor eigen werk

• prognose
– afwachten op effect behandeling

• advies
– contact houden

• evaluatiemomenten
– spreekuur over 3 weken

48
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Probleemanalyse
goed 1

• beperkingen en mogelijkheden
– alle activiteiten waarbij linker knie gebruikt moet worden leveren 

problemen op / lopen en staan zijn aanzienlijk beperkt, traplopen, 
hurken, etc. is helemaal niet mogelijk

• geschiktheid eigen / passend werk
– kan vanaf heden zittend werk verrichten, te starten met halve 

dagen / na 1-2 weken uren uitbreiding (tenzij behandeling anders 
aangeeft) / vervoersprobleem / ruimte om knie te buigen -
strekken

49

Probleemanalyse
goed 2

• prognose
– waarschijnlijk 6-8 weken

• advies
– vervoersprobleem oplossen / via huisarts doorverwezen naar 

orthopeed / eventueel wachtlijstbemiddeling - privé-kliniek

• evaluatiemomenten
– telefonisch contact na bezoek orthopeed / afhankelijk van 

uitkomst nieuw (spreekuur)contact / eventueel uitbreiding werk 

50

Geen benutbare mogelijkheden 

• opgenomen in ziekenhuis of WLZ-erkende instelling
– opnameduurprognose minimaal 3 maanden

• bedlegerig 

• ADL afhankelijk / lichamelijk niet zelfredzaam

• benutbare mogelijkheden, welke naar verwachting binnen 3 
maanden verloren gaan

• geen benutbare mogelijkheden wegens wisselende 
belastbaarheid

51
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Mag arbodienstverlener probleemanalyse naar 
werkgever sturen -Autoriteit Persoonsgegevens-

• hangt ervan af om wat voor probleemanalyse het gaat
– document waarin onder meer aard en oorzaak van klachten en 

omstandigheden van zieke werknemer staan
• mag arbodienstverlener niet naar werkgever sturen

– formulier Probleemanalyse van UWV
• mag arbodienstverlener wél naar werkgever sturen

– beknopte versie van de probleemanalyse

» apart formulier van UWV waarop arbodienst of bedrijfsarts medische 
gegevens kan vermelden

• werknemer zelf heeft recht om over totale probleemanalyse te 
beschikken, dus ook over medische deel

52

Vragen aan bedrijfsarts

medisch arbeidsverbod?

nee?

onder welke voorwaarden mag werknemer werken?

53

Veel voorkomende verzuimredenen 
protocollen bedrijfsarts 1

• rugklachten
– doorwerken beste optie

• hooguit  kortdurend minder zware taken

– eventueel (multidisciplinaire) rugtraining

• overspannen / burnout
– kortdurend (hooguit enkele weken) rust

– adequate begeleiding door bedrijfsarts / psycholoog (cognitieve 
therapie)

– opbouw werkzaamheden volgens vast schema

54
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Veel voorkomende verzuimredenen 
protocollen bedrijfsarts 2

• arbeidsconflict
– vaak geen ziekte

• hervattingsdatum

– eventueel mediation

– indien tevens ziekte
• adequate begeleiding

– (tijdelijke) plaatsing elders
• afhankelijk oorzaak / bedrijfsgrootte

55

Wetsvoorstel
22 december 2015 ingediend

• versterking van positie van preventiemedewerker en 
samenwerking met arbodienstverleners 

• verduidelijken adviserende rol bedrijfsarts bij 
verzuimbegeleiding

• kunnen consulteren van bedrijfsarts

• ruimte voor professionele beroepsuitoefening 

• basiscontract arbodienstverlening

• meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht

13 september 2016 2e kamer - 24 januari 2017 1e kamer
56

Vangnet / Maatwerk
zelfinspectie.nl

• elk bedrijf verplicht om zich deskundig te laten ondersteunen bij 
arbo- en verzuimbeleid
– vangnetregeling (arbodienst)

• art. 14a, 1e lid Arbeidsomstandighedenwet

– maatwerkregeling (arbodienstverlener)
• alleen als werknemers hiermee akkoord (overeenstemming) zijn 

– cao / ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging

» art. 14, 9e lid Arbeidsomstandighedenwet

• ten minste één bedrijfsarts
– ingeschreven in BIG-register, specialisme 'Arbeid en gezondheid'

57
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Maatwerkregeling
werkgever neemt zelf regie

• werkgever moet werkprocessen beschrijven / over 
ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken
– coördinatie tussen werkgever / werknemer / arbodeskundigen

moet werkgever zelf regelen
• rol management is belangrijk bij maatwerkregeling

• goede samenwerking en communicatie tussen werkgever / 
werknemer / gecontracteerde deskundigen

• personeelsvertegenwoordiging / ondernemingsraad moet 
schriftelijk laten weten akkoord te zijn met keuze voor 
maatwerkregeling / gekozen contractspartners / inhoud 
contracten
– tenzij keuze voor maatwerkregeling al in CAO is vastgelegd 58

Arboarts

• basisarts die werkt bij arbodienst
– voert werkzaamheden uit die vergelijkbaar zijn met die van 

bedrijfsarts
• heeft geen vervolgopleiding voor arbeid en gezondheid gedaan

• is geregistreerd als basisarts, niet als medisch specialist
– geen beschermde titel op grond van Wet BIG

• heeft geen nascholingsverplichting

• heeft minder bevoegdheden

59

Bedrijfsarts

• doet na zijn opleiding tot basisarts 4-jarige opleiding op gebied 
van arbeid en gezondheid

• staat als medisch specialist in Register van Sociaal 
Geneeskundigen 
– titel bedrijfsarts is wettelijk beschermde titel

• artikel 3 Wet BIG

• moet deelnemen aan verplichte nascholing en visitaties door 
beroepsvereniging (NVAB)

• iedere 5 jaar her-registreren

60
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Uitvoering

• bedrijfsartsen mogen zich bij uitvoeren van hun taken laten 
bijstaan door niet-bedrijfsartsen 
– verpleegkundigen / (basis)artsen / …

delegatie waarbij wordt gewerkt onder instructie, 
begeleiding én verantwoordelijkheid van bedrijfsarts
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Arbodienst

• bedrijfsartsen

• artsen in opleiding tot bedrijfsarts

• basisartsen

alleen bedrijfsarts mag wettelijk gezien oordeel geven over 
arbeids(on)geschiktheid van werknemer

62

Waarschuwing voor onbevoegd gebruik titel
bedrijfsarts - Centraal Tuchtcollege 

• artikel 17 lid 1 van Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) geeft aan dat recht om 
specialistentitel te voeren voorbehouden is aan degenen die 
zijn ingeschreven in betreffende erkende specialistenregister
– volgens 2e lid verboden onterechte specialistentitel of daarop 

gelijkende benaming te voeren

• arts staat zonder specialistentitel in BIG-register als arts 
geregistreerd
– derhalve niet bevoegd specialistentitel ‘bedrijfsarts’ te voeren

ECLI:NL:TGZCTG:2014:264
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Arbeidsdeskundige

• vertalen medische mogelijkheden naar concrete 
arbeidsmogelijkheden

• kennis
– arbeidsvoorwaarden 

– scholingsmogelijkheden

– (regionale) arbeidsmarkt

– wet- / regelgeving

– subsidiemogelijkheden

– UWV-beoordeling / WIA-aanvraag

64

Werkgever
tips 1

• bedrijfsarts / arbodienstverlener
– wees kritisch bij onduidelijkheden in probleemanalyse / advies

– vraag tijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen

– vraag bij stagnatie overleg met curatieve sector

• eigen organisatie / rol
– ben bereid interventie te vergoeden

– ruimte in contract arbodienstverlener
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Werkgever
tips 2

• werknemer
– accepteer geen vrijblijvendheid / niet nakomen afspraken

– ben duidelijk indien geen passende arbeid aanwezig

– vraag tijdig deskundigenoordeel aan

66
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Plan van aanpak
inhoud

• uiteindelijke doel re-integratie
– volgens welke stappen / tijdpad

• welke activiteiten worden ondernomen en door wie
– werknemer, werkgever, arbodienstverlener, re-integratiebedrijf, 

etc.

• planning van de activiteiten

• evaluatiemomenten (eenmaal per zes weken)

• wie is casemanager
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Casemanager

• bewaken voortgang Plan van aanpak
– intern

• direct leidinggevende, personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk 
werk, …..

– extern
• arbodienstverlener, personeelsadviesdienst, …..

• initiatief nemen tot vervolggesprekken, vervolgacties 
• verzorgen contact

– werkgever, werknemer, arbodienstverlener

68

Verplichte evaluatie 1e ziektejaar

• tussen 46e en 52e week
– schriftelijke vastlegging eerstejaarsevaluatie

• terugblik

• uitkomsten evaluatie

• afgesproken doel voor 2e ziektejaar

• gemaakte afspraken om doel te bereiken

69
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Stappenplan

• www.uwv.nl

• kies ‘werkgever’

• ‘stappenplan’ in zoekvenster

70

Uitgangspunten re-integratie 

• (meeste) verzuim is keuze

• van NIET werken worden meeste mensen niet gelukkiger / 
beter

• zo concreet mogelijke afspraken

• in beginfase van verzuim ligt passende arbeid dicht bij eigen 
arbeid
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Re-integratie

• gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zo snel mogelijk, zo 
volledig mogelijk en zo gezond mogelijk terug naar werk
– met zo weinig mogelijke kosten

• terug naar eigen functie
– al dan niet aangepast

• andere functie bij eigen werkgever

• naar andere werkgever

72
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spoor 1 spoor 2

re-integratie-
bedrijf

werkgever Bwerkgever A

arbodienst-
verlener

Re-integratie

73

Re-integratie-activiteiten

• aanpassing op het werk (tijdelijk / blijvend)

– andere werkinhoud, andere stoel, flexibele werktijden, …..

• weer geschikt maken voor werk (sociaal-medisch)

– stress training, bijscholing, fysiotherapie, rugtraining, cursus time-
management, …..

• begeleiden naar ander werk
– omscholing, beroepskeuzeadvies, loopbaanbegeleiding, 

bemiddeling, …..

• deskundigenoordeel / stimuleringsmaatregel
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Verantwoordelijkheid re-integratie 
7:658a BW

• werkgever (werknemer)
– tijdens dienstbetrekking

• terug naar eigen functie
– al dan niet aangepast

• andere functie bij eigen werkgever

– tijdens loondoorbetalingsplicht
• naar andere werkgever

• UWV / eigenrisicodrager
– na loondoorbetalingsplicht (tijdens uitkering)

• naar andere werkgever

75
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Wanneer 2e spoor

• zodra noodzaak zich voordoet

• uiterlijk toetsen bij eerstejaarsevaluatie

• spoor 1 loopt door

76

Spoor 2
hoelang

• werkhervatting bereikt, of

• traject adequaat doorlopen
– werknemer kan op eigen kracht

• blijven zoeken naar werk

• werk krijgen

• werk behouden
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Wet verbetering poortwachter
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

• wel
– probleemanalyse

– inschakeling in arbeid in eigen bedrijf (7:658a lid 1 BW)
• eigen arbeid / andere passende arbeid

• niet
– opstellen plan van aanpak

– passende arbeid in bedrijf andere werkgever

78
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Re-integratie 
meningsverschil / twijfel

• deskundigenoordelen
– werkgever / werknemer 
– arbodienstverlener 
– UWV 
– rechter

• stimuleringsmaatregelen

79

Deskundigenoordeel
soorten

• kan werknemer eigen werk doen?

• is werk passend voor werknemer
– binnen / buiten bedrijf

• heeft werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie

• heeft werkgever genoeg gedaan voor re-integratie werknemer
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Deskundigenoordeel
aandachtspunten

• één vraag per oordeel

• oordeel niet bindend
– geen juridische status

• weegt mee bij re-integratieverslag-toets (RIV)

• hoor / wederhoor
– bedrijfsarts

• werkgever / werknemer worden beiden geïnformeerd 

• aanvraagkosten
– werkgever € 400 / werknemer € 100

81
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Stimuleringsmaatregelen

• (dreigen) stopzetten loondoorbetaling

• (dreigen) aanvragen ontslagvergunning (kantonrechter)

• (dreigen) verlenen ontslag 

82

Loonsanctie ten onrechte opgelegd / UWV mocht niet 
afwijken van deskundigenoordeel -

ECLI:NL:CRVB:2015:445

• werkgever heeft op 23 november 2011 deskundigenoordeel 
aangevraagd bij UWV (1e ziektedag juni 2010)
– oordeel over vraag of er tot aan dat moment afdoende inspanningen 

waren verricht / opgemerkt dat er inmiddels spoor-2 traject was 
ingezet

• UWV: door werkgever uitgevoerde re-integratie-inspanningen zijn 
als voldoende aan te merken en dat men op goede spoor zit

• UWV neemt bij WIA-aanvraag (maart 2012) standpunt in dat 2e 
spoor te laat is ingezet

• CRVB: deskundigenoordeel is weliswaar momentopname, maar 
er is niet gebleken dat er enig voorbehoud in oordeel is gemaakt

83

Werkneemster niet verplicht second opinion te 
overleggen

ECLI:NL:RBLIM:2016:11411 

• werkneemster vordert doorbetaling van loon tijdens ziekte
– heeft geen deskundigenoordeel overgelegd

• kantonrechter oordeelt dat dit in redelijkheid niet van haar gevergd 
kon worden, nu werkgever geen arbo-arts heeft ingeschakeld en er 
daarom geen first opinion is

– loonvordering wordt toegewezen

84
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Initiatief passende arbeid

• werkgever en/of werknemer

• casemanager

• arbeidsdeskundige

• bedrijfsarts

• arboverpleegkundige

• ….

start passende arbeid ook zonder medische beoordeling
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Passende arbeid
basis

• gezond verstand

• richtlijnen

• verzekeringsgeneeskundige protocollen

• wet- / regelgeving

• jurisprudentie

hoe langer het verzuim

hoe ruimer de opvatting / interpretatie
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Passende arbeid 1
7:658a BW 

• alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de 
werknemer is berekend
– tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of 

sociale aard niet kan worden gevergd

• beoordeling aan de hand van de concrete omstandigheden van 
het geval
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Passende arbeid 2

• fysieke geschiktheid
– in welke mate geschikt tot werken 

• bekwaamheden
– opleiding / ervaring

• billijkheid

88

Passende arbeid
billijkheid

• arbeidsverleden

• arbeidspatroon (ploegendienst)

• opleiding

• beloning

• beperking

• reisafstand

• continuïteit / duurzaamheid

• redelijk / billijk
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Redelijk / billijk
7:658a / 7:660a BW

• ingaan op / meewerken aan initiatief
– tenzij aantonen dat e.e.a. in redelijkheid niet kan worden geëist 

• werkgever
– grootte bedrijf / belasting andere medewerkers / kosten 

aanpassing / risico’s

• werknemer
– duur uitval / reistijd / functieniveau / vroegere arbeid / 

arbeidspatroon

90



31

Loonstop is rechtsgeldig
ECLI:NL:GHSHE:2017:323 

• hof stelt vast dat werkgever loondoorbetaling terecht heeft 
gestaakt
– verbreken van mediation en weigeren om op enige andere wijze 

in contact te blijven met werkgever berust niet op deugdelijke 
grond

• weigert bijgestelde plan van aanpak te ondertekenen tenzij al haar 
suggesties worden overgenomen

• weigert eerstejaarsevaluatie te ondertekenen

• heeft mediation stopgezet 

• weigert enige vorm van communicatie

• …
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Arbeidsovereenkomst met werknemer die niet 2 x 
2 uur wilde re-integreren is terecht ontbonden

• werkgever heeft betaling van loon stopgezet omdat 
werknemer, hoewel hij daartoe volgens werkgever in staat was, 
niet bereid was om passende arbeid te verrichten
– werknemer verzoekt in hoger beroep (door)betaling van loon tot 

einde van arbeidsovereenkomst en billijke vergoeding

ECLI:NL:GHSHE:2018:533
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Controlevoorschriften / Verzuimvoorschriften
ECLI:NL:RBROT:2012:BY5535

• verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
• verhoudingen tussen partijen zijn vertroebeld
• werkneemster heeft zich ziekgemeld en is afspraken zijdens 

werkgeefster niet (altijd) nagekomen
• vertroebeling van de verhoudingen valt beide partijen te 

verwijten
• verzoek wordt afgewezen

duidelijke uitspraak hoe werkgever ‘de fout’ in gaat
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Detacheringstoolkit

• detachering bij andere werkgever
– veel zieke werknemers huiverig om bij andere werkgever in dienst 

te treden
• bestaande rechten verspelen

– werkgevers terughoudend om zieke werknemer in dienst te 
nemen 

• vrezen financiële risico’s
– in 1e twee ziektejaren geen recht op no-riskpolis

• voorbeeldbrieven
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Arbeidstherapeutisch

• wennen aan werk
– onderdeel re-integratietraject

• werk aangepast aan mogelijkheden zieke werknemer

• geen loonwaarde

• maximaal 4 weken (uitgangspunt)

tijdelijk!
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Re-integratieverslag
documenten

• arbodienstverlener
– Probleemanalyse (Bijstellingen, Actueel oordeel)
– Medische Informatie

• werkgever en werknemer
– Plan van aanpak (Bijstellingen, Evaluatie)

• werknemer
– Evaluatie werknemer

UWV-formulieren / eigen formulieren

96
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Uitgangspunten beoordeling

• redelijkheid

• resultaat staat voorop

• bevredigend resultaat

• geen bevredigend resultaat
– voldoende re-integratie-inspanningen / deugdelijke grond
– onvoldoende re-integratie-inspanningen

• geen arbeidsmogelijkheden
– geen re-integratie-inspanningen vereist
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Beoordeling 
redelijkheid is uitgangspunt

• Wet verbetering Poortwachter

• regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar

• beleidsregels beoordelingskader Poortwachter

• jurisprudentie

• professionele richtlijnen / protocollen
– NVAB-protocollen (nvab-online.nl) / STECR (stecr.nl) / …..

• medische aspecten

• arbeidsdeskundige aspecten / werkinpassing
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Beoordeling inhoud re-integratieverslag

• adequate Probleemanalyse

• adequaat Plan van aanpak
– sociaal-medische interventies

– activiteiten gericht op werkhervatting

• is Plan van aanpak uitgevoerd, geëvalueerd, bijgesteld

deugdelijke gronden
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Deugdelijke grond

• bijzondere omstandigheid
– die specifieke werkgever ontheft van normaliter na te komen 

verplichting
• aantoonbaar financieel onvermogen

– motivatie

100

Toetsing re-integratieverslag
procedure

• administratieve beoordeling
– is het verslag compleet

• resultaat
– resultaat belangrijker dan procesgang

• inhoud
– resultaat staat voorop

• sancties bij onvoldoende re-integratie-inspanningen / re-
integratieactiviteiten 
– werknemer / werkgever
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Re-integratie-inspanningen
redelijkheid

• inhoud van het werk
– omvang aanpassingen, duurzaamheid functie

• organisatie van het bedrijf
– grootte, aantal vacatures, diversiteit in functies

• kenmerken werknemer
– aard / ernst beperkingen, duur dienstverband, bereidheid tot 

meewerken
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Voldoende re-integratie

• werk is passend

• (gedeeltelijke) werkhervatting is structureel

• werk sluit zo dicht mogelijk aan
– functionele mogelijkheden

– functieniveau

– laatst verdiende loon
• met minimum van 65%

• met instemming werknemer

103

Bevredigend re-integratieresultaat
2e spoor

• daadwerkelijke plaatsing niet noodzakelijk

• adequaat re-integratietraject geheel afgerond
– traject gericht op plaatsing

– interventie (bijv. training)

eindrapportage ontvangen
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Reïntegratieverslagen
arbodienstverlener

• ondeugdelijke probleemanalyse met vaag advies
• niet toepassen van NVAB-richtlijnen
• passief herstel afwachten
• opwerpen van medische blokkades
• suggestie wekken dat vroegtijdige interventie niet mogelijk en 

niet nodig is
• ten onrechte ‘geen benutbare mogelijkheden’
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Reïntegratieverslagen
werkgever

• administratief
• onvoldoende communicatie met bedrijfsarts over inhoud / 

kwaliteit probleemanalyse / advies
• mogelijkheden eigen bedrijf (spoor 1)

– onvoldoende onderzoeken / benutten

• niet/te laat re-integratie naar andere werkgever inzetten (spoor 
2)

• niet-coöperatieve werknemer onvoldoende onder druk zetten
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Loonsanctie / verhaalssanctie

• loonsanctie
– verlenging loondoorbetalingsverplichting

• als werkgever aantoont dat hij alsnog zijn re-integratieverplichting is 
nagekomen,  wordt duur verlengde loondoorbetalingsperiode bekort

• verhaalssanctie
– verhalen ZW-uitkering op ex-werkgever

• duur tijdvak waarover ZW-uitkering wordt verhaald, is afgestemd op 
periode dat ex-werkgever niet heeft voldaan aan re-
integratieverplichtingen
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Loonsanctie werkgever

• afgestemd op herstelgedrag werkgever
• sanctiebeschikking uiterlijk 6 weken voor einde wachttijd / 

verlengde loondoorbetaling
– concrete tekortkomingen / motivering loonsanctie

• hersteladvies

maximum 52 weken

108
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Tekortkomingen
herstel

• verslag herstelactiviteiten op basis van UWV-beschikking

• binnen 3 weken oordeel UWV
– herstelactiviteiten

• akkoord
– sanctie wordt 6 weken na beslissing opgeheven

• WIA-aanvraag wordt verder in behandeling genomen
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Voorbeeld loonsanctie

maximaal 52 weken loonsanctie

loonsanctie
max. 52 wk

herstel 
door 
werkgever

einde
loonsanctie

beoordeling 
UWV
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Arbeidsdeskundige aansprakelijk voor jaarsalaris als 
gevolg van opgelegde loonsanctie -

ECLI:NL:GHDHA:2016:2231

• 30 juli 2010 ziekmelding

• UWV legt 19 juni 2012 loonsanctie op omdat werkgever eerder, 
september 2010, re-integratie 2e spoor had moeten inzetten

• arbeidsdeskundige (extern casemaneger) had werkgever moeten 
adviseren om re-integratie 2e spoor in te zetten
– had moeten inschatten dat het belangrijk was om advies van bedrijfsarts 

daartoe onder aandacht werkgever te brengen
• van kleine horeca-ondernemer mag niet verwacht worden dat belang 

daarvan zelfstandig wordt ingezien

• € 30.000 (jaarsalaris) / € 3.500 (advocaatkosten) / € 3.150 (betaalde 
facturen) / € 10.000 proceskosten) 111
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Arbodienst aansprakelijk voor schade die werkgever 
lijdt door loonsanctie UWV - ECLI:NL:GHARL:2016:606

• ArboNed is tekortgeschoten
– van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan zijde van 

ArboNed is niet gebleken

• beroep op exoneratiebeding gehonoreerd 
– exoneratiebeding of exoneratieclausule is vrijwaring op grond 

waarvan, mits in betreffend geval en onder gegeven 
omstandigheden geldig, wettelijke verplichting tot 
schadevergoeding, ontstaan door toerekenbare tekortkoming of 
onrechtmatige daad, wordt uitgesloten of beperkt

• € 818,99 i.p.v. € 36.817,30
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Re-integratie bij tijdelijk of aflopend dienstverband

• dienstverband eindigt binnen 6 weken na 1e ziektedag
– geen re-integratieverslag

• dienstverband van zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 
weken na 1e ziektedag  / er dreigt volgens arbodienstverlener 
geen langdurig verzuim
– verkort re-integratieverslag 

• dienstverband eindigt na 10 weken
– alle reguliere poortwachtersactiviteiten
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Verbeterde verhaalsregeling Ziektewet 
tijdelijk dienstverband

• re-integratie-inspanningen werkgever tijdens tijdelijk 
dienstverband
– redelijkheid en billijkheid staan voorop

• resterende duur dienstverband

• kosten re-integratie-inspanningen

• onvoldoende re-integratie-inspanningen 
– UWV verhaalt (gedeelte) ziekengeld op ex-werkgever

• tijdvak wordt afgestemd op periode waarin onvoldoende inspanningen 
verricht

– maximaal duur ziekteperiode (max. 52 weken) 

» ‘franchise’ 6 weken
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Sanctiebeoordeling werknemer

• in combinatie met WIA-beoordeling
– vaststellen ‘onvoldoende inspanning’

– vaststellen ‘verwijtbaarheid’

• maatregelenbesluit  UWV
– sanctie op uitkering
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Bezwaar en beroep

• officiële beslissing 
– loonsanctie / verhaalssanctie / WIA-beoordeling

• bezwaarschrift indienen / in beroep gaan

• niet tevreden over dienstverlening
– klacht
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Regres
verhaalsrecht (6:107a BW)

• verhaal op aansprakelijke derde door werkgever
– inkomensschade

• netto salaris (loondoorbetaling bij ziekte)
– dus NIET belasting / sociale premies (loonheffing)

• netto WGA-uitkering (ERD)

– redelijke kosten re-integratie
• verplicht genomen re-integratiemaatregelen

5 jaar terugwerkende kracht
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Mishandeling werknemer tijdens uitgaan 
ECLI:NL:RBZWB:2017:2605 

• werkgever heeft jegens daders aanspraak gemaakt op 
vergoeding van loonkosten / re-integratiekosten / kosten voor 
moeten inhuren van externe adviseurs

• daders zijn jegens werkgever aansprakelijk voor doorbetaalde 
loon en voor de re-integratiekosten
– kosten voor externe adviseurs worden afgewezen, nu deze 

onvoldoende zijn onderbouwd en bovendien (deels) worden 
vergoed middels veroordeling van daders in proceskosten
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Samenloop ziekte en vakantie 1 

• ziek tijdens vakantie
– personeelsregelement / verzuimprotocol
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Samenloop ziekte en vakantie 2 

• tijdens ziekte op vakantie
– verplicht om werknemer ieder jaar in gelegenheid te stellen 

vakantie op te nemen (7:638 BW) 
• eventueel advies bedrijfsarts

– vakantiedagen afboeken
• tenzij vrijgesteld van re-integratieactiviteiten

120



41

 direct ziekmelden
 adres en / of telefoonnummer waarop bereikbaar 
 duidelijk leesbare (Engelse / Franse taal?) medische 

verklaring behandelend arts
‒ aanvang / aard / verwachte duur / reismogelijkheid

 welke behandeling voorgeschreven
‒ opsturen naar arbodienstverlener 

 zo spoedig mogelijk terugkeren naar Nederland
‒ melden bij arbodienstverlener

Ziek tijdens vakantie
verzuimreglement (voorbeeld)
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Loonvordering tijdens vakantie ziek geworden 
werknemer - ECLI:NL:RBZWB:2018:663

• afwijzing loonvordering over periode waarin werknemer niet 
heeft voldaan aan controlevoorschriften bij ziekte 

• toewijzing loonvordering over periode waarin er weer contact 
was met werknemer, maar werkgever heeft nagelaten 
bedrijfsarts in te schakelen

• afwijzing loonvordering vanaf datum arbeidsgeschiktheid 
omdat werknemer zich niet hersteld heeft gemeld

• toewijzing loonvordering vanaf datum dagvaarding omdat 
werkgever vanaf dat moment bekend was met 
arbeidsgeschiktheid
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Ziekmelding bij aanvang vakantie en vervolgens 4 maanden 
in buitenland blijven, levert verwijtbaar handelen op

• onder meer nu voldoende is komen vast te staan dat 
werknemer verzuimprotocol niet is nagekomen en dat zij haar 
re-integratieverplichtingen niet voldoende is nagekomen, komt 
kantonrechter tot oordeel dat sprake is van verwijtbaar 
handelen, zodat arbeidsovereenkomst op die grond wordt 
ontbonden
– nu dit verwijtbaar handelen niet kwalificeert als ernstig verwijtbaar 

handelen, komt aan werknemer wel transitievergoeding toe
• ECLI:NL:RBNHO:2017:4855

123
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Loondoorbetaling tijdens re-integratie
voorbeeld 

• salaris € 4.000 (40 uur werken)

• 1e ziektedag 1 juli 2017

• loondoorbetaling bij ziekte
– 1e 52 weken 100% (€ 4.000)

– 2e 52 weken   70% (€ 2.800)

• re-integratie sinds 1 juli 2017
– 0 uur - 4 uur - 8 uur - 12 uur - 16 uur - 20 uur - 24 uur (maart 

2019)
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Loondoorbetaling tijdens re-integratie
voorbeeld

• hoeveel loonbetaling in mei 2019?
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Loondoorbetaling na 104 weken ziekte
voorbeeld

• salaris € 4.000 (40 uur werken)

• 1e ziektedag 1 juli 2017

• loondoorbetaling bij ziekte
– 1e 52 weken 100% (€ 4.000)

– 2e 52 weken   70% (€ 2.800)

• re-integratie sinds 1 juli 2017
– 0 uur - 4 uur - 8 uur - 12 uur - 16 uur - 20 uur - 24 uur (maart 

2019)

• WGA-uitkering 27 juni 2019
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Loondoorbetaling na 104 weken ziekte
voorbeeld 

• hoeveel salaris over maand juli 2019

• ongeluk op 1 oktober 2019 (op weg naar het werk)

• hoeveel salaris over maand oktober 2019
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Opnieuw ziek na 104 weken loondoorbetaling 

• 104 weken recht op loondoorbetaling
– ongeschikt tot verrichten bedongen arbeid

• geen nieuw recht als na 104 weken bedongen arbeid 
voortduurt
– bedongen arbeid - passende arbeid
– stilzwijgende wijziging

• wel gewijzigde arbeidsovereenkomst
– loondoorbetaling (BW 7:629)

• geen gewijzigde arbeidsovereenkomst
– claim arbeid (BW 7:628)
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Loondoorbetaling na 104 weken ziekte
jurisprudentie

• ECLI:NL:CRVB:2010:BN2796
– geen recht op loondoorbetaling (reeds 104 weken ontvangen)

– geen recht op ziekengeld UWV

• ECLI:NL:HR:2011:BQ8134
– wijziging niet nadrukkelijk overeengekomen

– werkzaamheden verschilden sterk van oorspronkelijke werk
• sinds 2003 moest arbeid steeds weer worden aangepast

• steeds verandering in duur / aard werkzaamheden

• geen langere periode arbeid verricht waarvan omvang / aard niet ter 
discussie stonden
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Loondoorbetaling na 104 weken ziekte
jurisprudentie - 2

• arbeidsongeschikte werknemer verricht passende arbeid / na 
104 weken geen loondoorbetalingsverplichting bij nieuwe 
ziekmelding
– ECLI:NL:RBLIM:2018:1575 
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Passende arbeid - bedongen arbeid 
ECLI:NL:GHSHE:2017:223 

• werknemer is vanaf 1992 arbeidsongeschikt
– vanaf 1995 verricht hij structureel passende werkzaamheden voor 

minder uren
• in 2009 is er sprake van hernieuwde uitval

• werkzaamheden worden niet aangemerkt als bedongen arbeid
– blijkt uit een gespreksverslag uit 2005 en het feit dat geen 

medische eindtoestand was bereikt

passende arbeid zelfs na 14 jaar niet aangemerkt als bedongen arbeid
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Passende arbeid / bedongen arbeid
ECLI:NL:RBLIM:2015:3494

• vraag of werkneemster, na afloop van (verlengde) 
loondoorbetalingsperiode 7:629 BW en die thans voor 14,5 uur 
per week passende arbeid verricht, recht heeft op loon 
behorend bij arbeidsomvang van - destijds bij 
arbeidsovereenkomst bedongen - 17 uren per week dan wel 
14,5 uur per week
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Geen nieuwe bedongen arbeid geen nieuwe 104-weken 
periode loondoorbetaling - ECLI:NL:GHDHA:2017:3240

• partijen hebben bedoeld om enkel werkzaamheden en functie 
te wijzigen, maar dat alles binnen kader van in 1994 
aangegane arbeidsovereenkomst voor 36 uur
– betreft dus wijziging van arbeidsovereenkomst, geen nieuwe 

arbeidsovereenkomst
• voor (nieuwe) aanspraak op loonbetaling bij ziekte moet er sprake zijn 

van nieuwe arbeidsovereenkomst dan wel gewijzigde 
arbeidsovereenkomst waarbij re-integratiearbeid nieuwe bedongen 
arbeid is geworden
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Langdurige arbeidsongeschiktheid
7:669, lid 3, onderdeel b BW (b-grond)

• werknemer minstens 2 jaar (periode waarin opzegverbod bij 
ziekte geldt) arbeidsongeschikt
– 6 weken indien AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt 

• overgangsrecht: 13 weken

• aannemelijk zijn dat 
– binnen 26 weken geen herstel zal optreden

• 6 weken indien AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt 
– overgangsrecht: 13 weken

– dat binnen die periode bedongen arbeid niet in aangepaste vorm 
kan worden verricht
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Langdurige arbeidsongeschiktheid
7:670 lid 11 BW

• termijn voor langdurige arbeidsongeschiktheid kan langer zijn 
– aanvraag van WIA-uitkering is vertraagd

– vrijwillig verlengde wachttijd WIA

– aan werkgever opgelegde loonsanctie

135



46

Geld besparen

arbobeleid (preventie)

verzuimbeleid

re-integratie-
beleid

verzekering
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Vervolgmogelijkheden
www.rendementco.nl

• Actualiteiten Arbowet

• Algemene verordening gegevensbescherming (Europese 
privacywetgeving)

• Actualiteiten arbeidsrelaties (arbeidsovereenkomst / flexibele 
schil / ontslag / transitievergoeding…)

• Verlof-Vakantie-Wfw

• Het Nieuwe Werken

• Praktijkopleiding arbeidsrecht

• Praktijkopleiding sociale zekerheid
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mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotainment.nl

facebook.com/jwinfotainment
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