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Dit artikel wordt u aangeboden door HR Rendement 
 

HR Rendement is hét nieuws‐ en adviesmagazine voor human resources professionals bij 

(middel)grote, kennisintensieve organisaties. De insteek is: hoe kan een HR‐manager, unitmanager of 

HR‐specialist bijdragen aan een beter rendement van de factor arbeid in zijn organisatie. HR 

Rendement behandelt voornamelijk de 'harde' kant van human resources, zoals wijzigingen in wet‐ en 

regelgeving, ontwikkelingen in het arbeidsrecht, fiscaal voordelige beloningsvormen, werktijden en 

arbeidsomstandigheden, kosten van opleidingen en werving & selectie, implementatie van 

personeelsinformatiesystemen. 
 

 

HR Rendement biedt u: 

 veel signalerend nieuws over veranderende wet‐ en regelgeving; 

 beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; 

 elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek onder HR‐ dienstverleners; 

 wekelijkse e‐mailservice met het allerlaatste HR‐nieuws; 

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools. 
 

 
 

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/hrblad 
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RECHTSPRAAK

Verplichtingen van de werkgever en 
de werknemer bij de re-integratie
Als een werknemer zich ziek meldt, moet u 
in actie komen. Niet alleen moet u denken 
aan de eventuele overdracht van zijn werk-
zaamheden, ook moet u het ziekteverzuim 
melden bij de arbodienstverlener. Afhanke-
lijk van de verwachte duur van het verzuim 
moet u rekening houden met veel andere 
(re-integratie)verplichtingen. Ook de werk-
nemer heeft de plicht om actief mee te 
werken aan zijn re-integratie. 

Nadat een werknemer zich ziek heeft ge-
meld, moet u in principe binnen een week 
de ziekmelding doorgeven aan de arbo-
dienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). 
Als de duur van het verzuim onduidelijk is, 
maar de verwachting bestaat dat het lang-
durig zal zijn, begint u met de werknemer 
na te denken over het re-integratietraject. 
Samen met de werknemer bent u verplicht 
ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk 
weer kan terugkeren op de werkvloer. 

Probleemanalyse
Uiterlijk in de zesde ziekteweek beoor-
deelt de bedrijfsarts aan de hand van de 
probleemanalyse of er sprake is van drei-
gend langdurig ziekteverzuim. Blijkt uit de 
probleemanalyse dat er een goede kans 
bestaat dat de werknemer langere tijd ziek 
zal zijn, dan moet u het re-integratietraject 
opzetten. In de probleemanalyse geeft de 
bedrijfsarts ook een advies met betrekking 
tot de re-integratie. Het is belangrijk om 
de probleemanalyse op tijd te laten doen, 
zodat er geen vertraging in het re-integra-
tieproces ontstaat. 
Vervolgens moet u uiterlijk in de achtste 
ziekteweek samen met de werknemer een 
plan van aanpak opstellen. In de zogeheten 

‘Regeling procesgang eerste en tweede 
ziektejaar’ kunt u precies terugvinden wat 
in zo’n plan van aanpak moet komen te 
staan. Het plan van aanpak bevat onder 
meer een doelstelling – waarmee de werk-
gever en werknemer aangeven wanneer 
zij een bepaalde mate van re-integratie 
beogen – en het beschrijft de inspanningen 
die de werkgever en de werknemer daar-
voor gaan verrichten.  
Het is belangrijk dat u het plan van aanpak 
tussentijds aanpast en herziet als dit nodig 
is. Dit doet u in elk geval bij de eerstejaars-
evaluatie, maar bij voorkeur om de zes 
weken. Het plan van aanpak is een levend 
document. Als er wijzigingen zijn met be-
trekking tot de werkhervatting, belastbaar-
heid of in de medische behandeling van de 
werknemer, kan dat een reden zijn om het 
plan van aanpak aan te passen.

Dossier
Tijdens de ziekte van de werknemer bent 
u verplicht een re-integratiedossier bij te 
houden. Zo’n dossier is met name in een 
later stadium – bij de eindevaluatie door 
UWV – van belang. Het re-integratiedossier 
bevat overigens géén medische gegevens 
van de werknemer, maar uitsluitend gege-
vens over het verloop van het verzuim, de 
activiteiten die zijn ondernomen en stuk-
ken zoals de probleemanalyse en het plan 
van aanpak. 

Re-integratie
Mogelijk kan een werknemer vanwege zijn 
arbeidsongeschiktheid niet (direct) re-
integreren in zijn eigen functie, maar moet 
hij eerst andere, lichtere werkzaamheden 
oppakken. Dit staat uiteraard niet in de 

weg van een uiteindelijke terugkeer in zijn 
eigen functie. Terugkeer in het eigen werk 
staat altijd voorop en zeker bij re-integratie 
in het eerste spoor is dit het uitgangspunt.  
Als het niet mogelijk is om de werknemer 
binnen uw organisatie passende werk-
zaamheden te laten verrichten, moet u 
op zoek naar passend werk bij een andere 
werkgever. Dit wordt re-integratie in het 
tweede spoor genoemd. Als de werknemer 
passende werkzaamheden bij een andere 
werkgever gaat verrichten, betekent dit 
niet dat de oorspronkelijke arbeidsover-
eenkomst eindigt. Als de andere werkgever 
geen plek meer heeft of geen passende 
werkzaamheden meer kan aanbieden, valt 
de werknemer in principe terug op zijn 
oude werkgever. 

Deskundigenoordeel
U kunt met uw werknemer van mening 
verschillen over de passendheid van de 
werkzaamheden. Wettelijk gezien moet 
het bij passend werk gaan om werkzaam-
heden die u de werknemer in redelijkheid 
kunt opdragen. Daarbij moet u in elk geval 
rekening houden met het arbeidsverleden, 
het opleidingsniveau en de hoogte van het 
salaris van de werknemer. Als u er niet met 
uw werknemer uitkomt, kan UWV – via 
een zogeheten deskundigenoordeel – een 
oordeel over de passendheid van het werk 
vellen. Hoewel het oordeel van UWV niet 
bindend is, zal een rechter dit oordeel vaak 
wel als leidraad gebruiken. 

Controlevoorschriften
Niet alleen de werkgever, maar ook de 
werknemer heeft re-integratieverplich-
tingen. Zo is de werknemer onder meer 
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verplicht om mee te werken aan de contro-
levoorschriften (bezoek arbodienst) en het 
verstrekken van (medische) inlichtingen 
aan de bedrijfsarts. Ook mag de werkne-
mer zijn arbeidsongeschiktheid niet opzet-
telijk verergeren of de re-integratie bewust 
laten stagneren. Hij moet er alles aan doen 
om zo spoedig mogelijk te re-integreren. 

Sanctie
Komt een werknemer zijn re-integratie-
verplichtingen (herhaaldelijk) niet na, dan 
kunt u een sanctie opleggen. Zo kunt u 
bijvoorbeeld de loondoorbetaling van de 
werknemer opschorten. Deze sanctie is be-
doeld om de werknemer ertoe te bewegen 
zijn verzuimcontroleverplichtingen na te 
komen. Zodra hij alsnog aan zijn plichten 
voldoet, moet u achteraf bekijken of de 
loonopschorting een definitieve niet-loon-
betaling moet worden (als de bedrijfsarts 
bijvoorbeeld aangeeft dat de werknemer 
had kunnen meewerken) of dat u de werk-
nemer met terugwerkende kracht moet be-
talen over deze periode (als de bedrijfsarts 
aangeeft dat de werknemer nog te ziek was 
om mee te werken).  
Daarnaast kunt u de loonbetaling stopzet-
ten als een zieke werknemer niet mee-
werkt aan zijn re-integratie in het eerste 
of tweede spoor. Anders dan bij een 
loonopschorting, is de loonbetaling bij een 
loonstopzetting definitief gestaakt voor de 
periode dat de werknemer niet meewerkt. 
Als achteraf blijkt dat de loonbetaling onte-
recht is gestopt, kan dat – in tegenstelling 
tot de loonopschorting – wel leiden tot 
wettelijke verhogingen of rentebetalingen. 
U moet de werknemer wel altijd schriftelijk 
waarschuwen voordat u zijn loon opschort 
of stopzet. 

Juliëtte Röben, advocaat en Bianca de Jong, 
paralegal bij Wybenga Advocaten, tel. 010 
214 00 00, e-mail: roben@wybenga-advoca-
ten.nl, www.wybenga-advocaten.nl

Loon stopzetten bij weigeren passend werk
Een werkneemster was sinds 1 oktober 
2008 werkzaam bij een advocatenkantoor 
als secretaresse. Op 29 november 2016 
meldde de werkneemster zich ziek. De 
bedrijfsarts verklaarde haar volledig ar-
beidsongeschikt. Vervolgens spraken de 
werkgever en de werkneemster af dat zij 
een aantal uur per week passende arbeid 
zou verrichten. De werkneemster hield 
zich echter niet aan deze afspraken.

Schuld
Nadat de werkgever haar meerdere ma-
len had opgeroepen de re-integratie te 
hervatten en de werkneemster dit niet 
deed, staakte de werkgever de loondoor-
betaling. Later werd de re-integratie en 
de loonbetaling weer hervat. Toch stapte 

de werkneemster alsnog naar de rechter 
om het loon te vorderen over de periode 
waarin zij dit niet ontvangen had. 
De rechter overwoog dat de werkgever 
passend werk had aangeboden en dat 
de werkneemster niet meewerkte aan de 
re-integratie. Daarnaast haalde de rechter 
aan dat de werkgever het loon mag stop-
zetten als een werknemer zich niet houdt 
aan de re-integratieverplichtingen, tenzij 
de werkgever hier zelf schuld aan heeft. 
In dit geval ervoer de werkneemster druk 
van haar werkgever, maar dit was volgens 
de rechter onvoldoende om van ‘schuld’ 
te spreken. De rechter wees de vordering 
van de werkneemster af.
Kantonrechter Amsterdam, 4 januari 2018, 
ECLI (verkort): 24

Zit nevenwerk de re-integratie in de weg?
Op 23 september 2015 meldde een 
werknemer – die een verbod op neven-
werkzaamheden in zijn contract had 
staan – zich ziek. Een tijd later werd een 
onderzoek ingesteld naar de nevenwerk-
zaamheden van de werknemer. Hieruit 
bleek dat de werknemer ergens anders 
werkzaamheden verrichtte terwijl hij te-
gen de bedrijfsarts had gezegd volledig 
arbeidsongeschikt te zijn. Toen de werk-
gever hierachter kwam, ontsloeg hij de 
werknemer op staande voet en staakte hij 
per 1 april 2017 de loonbetaling. Volgens 
de werkgever belemmerde de werknemer 
door het verrichten van de nevenwerk-
zaamheden bewust de re-integratie.  
De werknemer stapte vervolgens naar de 
rechter en verzocht hem om een vernie-
tiging van het ontslag. De rechter vond 

het handelen van de werknemer verwijt-
baar, maar niet ernstig genoeg voor een 
ontslag op staande voet. Wel ontbond de 
rechter de arbeidsovereenkomst. 

Zwijgen
De werkgever ging in hoger beroep om 
het ontslag op staande voet in stand te 
houden. Volgens het hof betekende het 
zwijgen over de nevenarbeid niet dat de 
werknemer de bedrijfsarts doelbewust 
onjuist had geïnformeerd en dat hij daar-
mee opzettelijk de re-integratie had be-
lemmerd. Het hof besloot daarom dat het 
niet melden van de nevenarbeid verwijt-
baar was, maar niet ernstig verwijtbaar. 
Het oordeel van de rechter bleef in stand.
Gerechtshof Den Bosch, 1 maart 2018, 
ECLI (verkort): 852  
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