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JURIDISCH

U kUnt een werknemer na twee jaar ziekte in dienst hoUden

Laat maar lekker  
slapen, of toch niet?
Sinds 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen aan 

werknemers die een dienstverband van minimaal twee jaar 

hebben gehad en van wie de arbeidsovereenkomst op uw ini-

tiatief wordt beëindigd. Deze verplichting geldt ook als u de 

arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werknemer wilt 

opzeggen. U zit dan met een lastig dilemma: zegt u de arbeids-

overeenkomst met de zieke werknemer wel of niet op?

BBij ziekte van een werknemer moet u 
de eerste 104 weken het loon doorbe-
talen. Hierna stopt de loondoorbeta-
lingsverplichting. Als UWV oordeelt 
dat u uw re-integratieverplichtingen 

onvoldoende bent nagekomen, kan zij 
een loonsanctie van ten hoogste 52 we-
ken opleggen. Maar met uitzondering 
van een mogelijk opgelegde loonsanctie 
van UWV hoeft u na het verstrijken 

van de periode van 104 weken ziekte 
dus geen loon meer door te betalen. 

Ontslagvergunning

Vóór 1 juli 2015 maakten veel werkge-
vers gebruik van het moment waarop de 
loondoorbetalingsverplichting stopt om 
een ontslagvergunning aan te vragen 
bij UWV. Het dienstverband was im-
mers een leeg omhulsel geworden. De 
werkgever hoefde geen loon meer door te 
betalen en de werknemer verrichtte geen 
werk meer.  
Ook onder de Wet werk en zekerheid 
(WWZ) bestaat de mogelijkheid om na 
twee jaar ziekte eenzijdig afscheid te 
nemen van de werknemer. U bent dan 
echter wel een transitievergoeding ver-
schuldigd. Voor veel werkgevers vormt 
deze wettelijk verplichte vergoeding een 
barrière om het dienstverband met de 
langdurig zieke werknemer op te zeg-
gen. Zij vinden dat zij tijdens de lange 
ziekteperiode al genoeg kosten hebben 
moeten maken vanwege de periode 
van loondoorbetaling en re-integratie.

Slapend dienstverband

De arbeidsovereenkomst waarbij geen 
verplichting bestaat tot het betalen van 
loon, maar er ook geen werkzaamheden 
worden verricht vanwege ziekte, staat 
beter bekend als het ‘slapende dienstver-
band’. Aan zo’n slapend dienstverband 
zijn risico’s verbonden. Zo kan een zieke 
werknemer op enig moment herstel-
len. De werknemer kan dan aanspraak 
maken op hervatting van (passend) werk 

Heeft de werkgever wel of niet opgezegd?

Opzeggen is normaal iets dat welover-
wogen gebeurt en waarover in de praktijk 
geen discussie bestaat. In een zaak bij 
de kantonrechter in Amsterdam speelde 
echter wel de vraag of de werkgever had 
opgezegd. Het ging om een langdurig zie-
ke werkneemster die een WIA-uitkering 
toegekend had gekregen. De werkgever 
stuurde haar een brief dat de loondoorbe-
taling bij ziekte eindigde en dat de werk-
neemster aanspraak kon maken op een 
WIA-uitkering vanaf een bepaalde datum. 
Per die datum zou ook de arbeidsover-
eenkomst eindigen.

Transitievergoeding
De werkneemster stapte vervolgens naar 
de rechter met het verzoek haar een tran-

sitievergoeding toe te kennen. De werkge-
ver verweerde zich tegen dit verzoek. Hij 
gaf aan dat hij de arbeidsovereenkomst 
niet had willen opzeggen, maar er – ten 
onrechte – van uit was gegaan dat het 
dienstverband ten einde zou zijn geko-
men omdat de werkneemster een uitke-
ring zou ontvangen.  
De kantonrechter moest beoordelen of de 
werkneemster de brief van de werkgever, 
die zij als een opzegging zag, redelijker-
wijs ook zo mocht opvatten. De kanton-
rechter oordeelde dat dit het geval was. 
De wellicht onbedoelde opzegging ging 
daarom gepaard met een transitievergoe-
ding. 
Kantonrechter Amsterdam, 6 september 
2016, ECLI (verkort): 5741
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en (gedeeltelijke) loonbetaling. Dat u te-
gen die tijd misschien een ander in zijn 
plaats heeft aangenomen, maakt daarbij 
niet uit. Daarnaast loopt ook de transi-
tievergoeding op. Hoe langer een zieke 
werknemer in dienst is, hoe hoger de 
transitievergoeding zal worden bij beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst. Ten 
slotte moet u er rekening mee houden 
dat werknemers de mogelijkheid hebben 
om zelf bij de kantonrechter te verzoeken 
om beëindiging van het dienstverband 
onder toekenning van een transitie-
vergoeding. Of een werknemer bij een 
slapend dienstverband zo’n vergoeding 
kan afdwingen, staat ter discussie.

Onfatsoenlijk

Minister Asscher van SZW vindt dat 
slapende dienstverbanden onfatsoenlijk 
zijn. Er zijn weinig rechters die het daar-
mee eens zijn. Zo stapte in een zaak bij 
Rechtbank Zeeland-West Brabant een 
langdurig zieke werknemer naar de kan-
tonrechter met het verzoek zijn arbeids-
overeenkomst te beëindigen. Hij verzocht 
om toekenning van een transitievergoe-
ding én een billijke vergoeding. Volgens 
de werknemer maakte de werkgever 
zich door het dienstverband in stand 
te houden na twee jaar ziekte namelijk 
schuldig aan ernstig verwijtbaar hande-
len. De rechter oordeelde echter dat niet 

vaststond dat de werkgever in dit geval 
de arbeidsovereenkomst in stand wilde 
houden, zodat hij geen transitievergoe-
ding hoefde te betalen. Hij benadrukte 
daarnaast dat het nog maar de vraag is 
of dit ‘onfatsoenlijke werkgeverschap’ 
voldoende is om te spreken van ernstig 
verwijtbaar handelen door de werkgever. 
Ook als wel vaststaat dat u het dienst-
verband slapend houdt om zo geen 
transitievergoeding te hoeven betalen, 
beoordelen kantonrechters dit niet als 
ernstig verwijtbaar. In een uitspraak van 
de kantonrechter Limburg uit augus-
tus 2016 wordt dit standpunt expliciet 
verwoord. De kantonrechter oordeelde 
dat een werkgever niet verplicht is een 

dienstverband na twee jaar ziekte te 
beëindigen. Ook oordeelde het Hof 
Arnhem-Leeuwarden recentelijk dat 
het niet onrechtmatig is om een dienst-
verband na twee jaar ziekte in stand te 
houden. Op basis van recente uitspraken 
bent u er dus niet aan gehouden om de 
arbeidsovereenkomst van een langdurig 
zieke werknemer op te zeggen. Het sla-
pend dienstverband is niet verboden. 

Oplossingen

Minister Asscher ziet inmiddels dat de 
WWZ op dit punt niet goed werkt en 
denkt na over mogelijke oplossingen. 
Zo passeerde eerder dit jaar het idee om 
werkgevers die voldoende re-integratie-
inspanningen leveren geen transitiever-
goeding te laten betalen. Daarnaast zijn 
er plannen om werkgevers die een werk-
nemer na twee jaar ziekte ontslaan een 
compensatie toe te kennen uit het alge-
meen werkloosheidsfonds (zie pagina 2).  
Of u als werkgever wakker moet liggen 
van het slapende dienstverband?  Daar 
lijkt het niet op. Er is een rode draad 
zichtbaar dat het slapende dienstverband 
is toegestaan en dat werkgevers niet ver-
plicht zijn de arbeidsovereenkomst op te 
zeggen. Denk hierbij wel aan de hiervoor 
genoemde risico’s bij herstel van de werk-
nemer.

Juliëtte Röben, advocaat bij Wybenga Advo-
caten, e-mail: roben@wybenga-advocaten.nl, 
www.wybenga-advocaten.nl

Na twee jaar ziekte

Voor alle gevallen geldt dat de werknemer een WIA-uitkering ontvangt als hij minstens 35% arbeidsongeschikt is.

Als een werknemer 104 weken ziek is 
geweest, zijn er drie mogelijkheden:

1 32De werkgever dient een 
ontslagaanvraag in

bij UWV.

De werkgever sluit een 
beëindigingsovereenkomst 
met de zieke werknemer.

De werkgever houdt de 
werknemer in dienst, maar de 

werknemer is in de praktijk 
niet meer werkzaam

(slapend dienstverband).

Transitievergoeding

€

Loon
€

Arbeids-
overeen-
komst

Ontslagvergoeding

€

Loon
€

Arbeids-
overeen-
komst

Transitievergoeding

€

Loon
€

Arbeids-
overeen-
komst(niet wettelijk verplicht)

Ook ontslag met wederzijds goedvinden is mogelijk

Naast het dienstverband in stand houden 
en het indienen van een ontslagaanvraag 
bij UWV, is het ook mogelijk om na twee 
jaar ziekte met wederzijds goedvinden 
een beëindigingsovereenkomst met de 
werknemer te sluiten. In dat geval bent 
u niet verplicht een transitievergoeding 
te betalen. In de praktijk stemmen veel 
werknemers echter niet zomaar in met 
een beëindigingsovereenkomst als hier 
geen ontslagvergoeding tegenover staat. 
Hierdoor komt het er vaak toch op neer 

dat werkgevers ook bij ontslag met we-
derzijds goedvinden een ontslagvergoe-
ding betalen.

Bedenktijd
Na het sluiten van een beëindigingsover-
eenkomst heeft een werknemer nog twee 
weken bedenktijd, waarin hij op het ont-
slag kan terugkomen. Wijst u de werkne-
mer niet op de bedenktermijn, dan wordt 
de duur van de bedenktermijn verlengd 
tot drie weken. 


