
8

‘Er is een betere balans  
  nodig tussen werkgever, 
  werknemer en overheid’

Mark Diebels is arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg. In december 

promoveerde hij op zijn onderzoek: "Re-integratie van de zieke werknemer. Nederland, 

Duitsland en flexicurity." Zijn conclusie is dat in Nederland de balans in rechten en 

plichten tussen de betrokkenen bij ziekteverzuim zoek is. Nergens ter wereld is de 

periode voor loondoorbetaling zo lang als in Nederland. Trouwe lezers van CS Verbindt 

weten dat dit onderwerp 

ook al jaren onze 

aandacht heeft. Marjol 

Nikkels wilde dan ook 

graag met hem van 

gedachten wisselen.  



Wiens verantwoordelijkheid is de 

arbeidsongeschiktheid? Die discussie  

komt te weinig aan bod

9

Ons uitgangspunt is dat iedereen wil werken, 
niemand kiest ervoor om ziek te worden. Toch 
merken we dat door die loondoorbetalings-
periode van twee jaar de verhoudingen op een 
gegeven moment verharden, vooral wanneer 
het gaat om moeilijke problematiek. Het 
spanningsveld wordt groter naarmate het 
dossier langer loopt. We zien ook een grote 
groep werknemers die op 80-100 de WGA 
instromen, terwijl ze bij herbeoordeling dan 
toch geschikt blijken te zijn voor eigen werk  
of in ieder geval minder dan 35% arbeids-
ongeschikt zijn. En dan krijg je toch de vraag:  
kunnen ze niet of willen ze niet?
“Ik vraag me af of de kern is kunnen of willen. Het 

UWV toetst theoretisch. Als ze eerst 80-100 WGA 

beoordelen en bij herkeuring minder dan 35, dan 

gaat er ergens iets fout in de beoordeling 80-100. 

Misschien niet eens in de eerste twee jaar, want 

ziekte kan er best toe leiden dat je even niet vooruit 

kunt en meer nodig hebt dan twee jaar. Op dat 

moment zal het ‘niet kunnen’ zijn. Maar het stelsel 

is gebouwd rond een theoretische inschatting. De 

manier van restverdiencapaciteit bepalen wijkt 

mijlenver van de praktijk af.

Pieter Fluit had het over: ziek zijn of zo zijn. Dat 

vind ik wel een mooi onderscheid omdat het 

aangeeft dat sommige mensen persoonlijkheids-

kenmerken hebben waardoor ze een zekere 

belasting niet aankunnen, terwijl ze niet per se 

arbeidsongeschikt zijn. Als je theoretisch gaat 

beoordelen, scheer je iedereen over één kam: 

iedereen heeft een bepaalde verdiencapaciteit 

ongeacht welke belasting hij aankan. Je moet 

misschien nadenken hoe we dat meer op de persoon 

kunnen toespitsen, hoe we op een andere manier 

kunnen kijken naar arbeidsongeschiktheid als 

criterium voor een uitkering. 

Oorzaak en verantwoordelijkheid
Daarnaast moet je ook kijken naar de oorzaak van de 

arbeidsongeschiktheid en daarachter ligt de vraag 

naar de verantwoordelijkheid. Als ik zo ben dat ik 

een bepaalde druk niet aankan, moet dat dan leiden 

tot loondoorbetaling door mijn werkgever? In de 

letselschade zeggen ze dan: Take the victim as you 

find him. Je hebt mensen te nemen zoals ze zijn. Je 

hebt ze geworven en geselecteerd, dus als dan later 

blijkt dat ze bepaalde persoonlijkheidskenmerken 

hebben, heb je dat voor lief te nemen. Daar is wel 

wat voor te zeggen. Niet willen, niet kunnen vind ik 

een lastige discussie. Ik zoek het meer in: probeer te 

kijken of je het individu niet centraler zou kunnen 

stellen in plaats van theoretische modellen op hem 

los te laten.”

Maar daar ligt misschien ook een stukje 
verantwoordelijkheid voor de werknemer. Als 
je weet dat je autistische kenmerken hebt en 
behoefte hebt aan structuur, dan moet je niet 
solliciteren op een baan waarbij dat er niet inzit. 
Het gaat niet alleen om twee jaar loondoor-
betaling, maar ook om doorbelasting van de 
vervolguitkering. Het gaat om veel geld.
“In het begin al zou er veel meer dan nu een 

onderscheid gemaakt moeten worden tussen de 

verantwoordelijkheid van de werknemer en de 

verantwoordelijkheid van de werkgever. Dat wordt 

nu te weinig gedaan. Wiens verantwoordelijkheid is 

de arbeidsongeschiktheid: gaat het om risque social 

of risque professionel? Die discussie komt veel te 

weinig aan bod. Asscher heeft onlangs nog 

aangegeven dat niet te willen, omdat dat zou leiden 

tot juridisering en multicausale gevallen te moeilijk 

zouden zijn. Dan denk ik: als het in alle omringende 

landen wel lukt en we zelf bij arbeidsongevallen al 

een juridisch stelsel hebben waarbij een soortgelijke 

vraag aan de orde komt, dan is dat een merkwaardig 

argument. Men wil er gewoon niet aan.

In mijn boek heb ik gezegd: voor nu is het invoeren 

van risque professionel misschien een stap te ver. En 

er moet in elk geval verder over nagedacht worden. 

In België wordt bijvoorbeeld gewerkt met een lijst 

van beroepsziekten. Dat zorgt voor starheid: als een 

aandoening er niet op staat, heb je een probleem. Er 

is nog wel wat op te lossen, maar laten we daar eens 

over nadenken.
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Risque social light
Een eerste stap zou de introductie van een ‘risque 

social light’ kunnen zijn. In het artikel waarin staat: 

er is geen recht op loondoorbetaling bij opzet van 

de werknemer, is de term ‘opzet’ te verruimen naar 

schuld/medeschuld. Dan laat je een stukje risque 

social bij de werknemer, bijvoorbeeld als hij door 

gevaarlijk gedrag de arbeidsongeschiktheid heeft 

veroorzaakt. In Duitsland gebeurt dat naar 

tevredenheid en in Nederland is dit ook al zo 

geregeld in artikel 28 WIA: werknemer moet alles 

doen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hij 

moet zich gedragen zoals elk redelijk handelend 

persoon in zijn eigen belang zou doen. Dat is 

hetzelfde als de omschrijving in de Duitse wet. Het 

gekke is: we hebben een hele juridische onder-

bouwing voor grotere verantwoordelijkheid van de 

werknemer, maar daar mag alleen het UWV gebruik 

van maken, niet de werkgever.”

Maar dat doet UWV niet, ze nemen dat nooit 
mee in de beoordeling. Eigenlijk is het een  
loos artikel. We mogen in Nederland niet eens 
vragen naar de oorzaak.
“Dat klopt, in Duitsland mogen ze iets meer  

vragen dan in Nederland. Dat grijpt in elkaar:  

je kunt niet zo’n verruiming invoeren als je niet 

meer informatierecht hebt naar hoe de arbeids-

ongeschiktheid is ontstaan. Dat zou dan ook 

aangepast moeten worden.”

In een gezonde arbeidsverhouding vertelt een 
werknemer alles aan zijn werkgever. Hij mag 
het alleen niet vastleggen. Maar als de situatie 
onduidelijk is, ontstaat er spanning en gaat  
de werkgever aan eigen oordeelsvorming  
doen. Een werkgever wil best betalen als een 
werknemer echt ziek is. Maar als je niks mag 
weten wordt de afstand groter.
“De regels rond privacy zijn bedoeld voor de 

scherpe gevallen waarin een werknemer zegt:  

‘Ik wil niet dat mijn werkgever dat weet’. Je moet 

bewaken dat als een werknemer dat niet wil, hij niet 

voor het blok gezet kan worden. Die regels vind ik 

van groot belang, maar ze zijn te streng. Veel 

werknemers vertellen precies wat er aan de hand  

is en het is raar dat de werkgever dat niet mag 

vastleggen. Bovendien heb je er soms als werkgever 

belang bij: is er gevaar voor anderen. Bijvoorbeeld  

in een drukkerij. Als iemand hoofdpijn en adem-

halingsproblemen heeft door kwalijke dampen, dan 

moet je de privacybescherming opzij kunnen zetten. 

Maar als het niet op anderen betrekking heeft en er 

geen gevaar bestaat, is het enige dat je moet weten:  

wat kun je nog wel.”

Ondeugdelijke argumentatie
Ons stelsel is zo opgebouwd dat werkgever en 
werknemer samen verantwoordelijk zijn voor 
re-integratie, maar de financieringsdruk ligt bij  
de werkgever. Dat komt dan nog bij de loondoor-
betaling. Dat hakt er zwaar in en we zien dat 
werkgevers er eigenlijk een beetje moe van zijn.
“Bij invoer van het stelsel is een ondeugdelijke 

argumentatie gehanteerd. Er is gezegd: we leggen de 

verantwoordelijkheid bij de werkgever, want die kan 

zich verzekeren. Er is niet de vraag gesteld: waarom 

moet de verantwoordelijkheid bij de werkgever liggen.  

Dat zou de eerste vraag moeten zijn en als we dat  

dan een goed idee vinden, is het belangrijk dat er  

een vangnet bestaat van een verzekering. Niet:  

omdat er een vangnet bestaat, krijgt de werkgever  

de verantwoordelijkheid.”

Heel veel kleine bedrijven hebben echt geen ver-
zekering. En als er dan een werknemer langdurig  
ziek wordt, kan dat een faillissement betekenen.  
Er zijn stromingen die zeggen: voer dan een 
verplichte verzekering in voor kleine bedrijven.
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“Daar ben ik het mee eens, maar dan wel met een  

opt out clausule. Als een bedrijf er bewust voor wil 

kiezen het zelf te doen, moet dat kunnen. Wat zijn  

de twee problemen die ik zie:

1. In grotere organisaties moet er een prikkel voor 

re-integratie zijn. Er is onderzoek dat uitwijst dat 

die prikkel na een jaar significant afneemt. Dus bij 

bedrijven van een bepaalde omvang moet in ieder 

geval het eerste jaar loondoorbetaling blijven 

bestaan. 

2. Bij kleinere organisaties kun je prikkelen wat je 

wilt, maar het verzuimpercentage is zo weinig te 

beïnvloeden dat de prikkel alleen een last is. Wat 

je weg moet nemen is de vrees dat je iemand in 

dienst neemt waarvoor je krom moet liggen als 

die per ongeluk arbeidsongeschikt wordt.

Loondoorbetaling beperken
Je kunt volgens mij twee dingen doen. Het eerste is 

voor kleine bedrijven een loondoorbetaling van drie 

maanden instellen, waardoor de potentiële last van 

een zieke sterk beperkt wordt. Voor grote bedrijven 

zou je de loondoorbetaling kunnen terugbrengen 

naar één jaar. In beide gevallen komt de werknemer 

daarna in de Ziektewet. 

Het alternatief is voor alle bedrijven een loondoor-

betaling van een jaar, maar dan nog zit je met het 

probleem voor kleine bedrijven. In Duitsland heeft 

men hiervoor een elegante oplossing. Kleine werk- 

gevers kunnen een deel van de last terugkrijgen 

vanuit een fonds dat collectief wordt gefinancierd. 

Het grote voordeel is dat je zegt: dit is een collec-

tieve oplossing die we gezamenlijk dragen. Er zit 

een veel grotere solidaire component in dan nu.”

Je kunt je voorstellen dat verzekeraars daar  
niet blij mee zijn. 
“Dat klopt, maar je kunt je ook afvragen of het slim 

is geweest van zoiets fundamenteels als inkomens-

bescherming bij ziekte een marktproduct te maken. 

Voor een stukje wel: de arbeidsongeschiktheid is 

wel afgenomen. En de nadruk op ‘wat kun je nog 

wel’ is ook voor werknemers van belang. Dus een 

stukje liberalisering heeft goed uitgepakt, maar we 

zijn te ver doorgeschoten. Als je het macro bekijkt, 

voegt het tweede jaar bijvoorbeeld niets toe.  

Lourdes-effect
Ik ben mijn boek gaan schrijven omdat ik in mijn 

praktijk ontzettend veel problemen rond arbeids-

ongeschiktheid tegenkom en ik ook gezien heb wat 

dat met ondernemers deed. Aan het einde van het 

eerste jaar zie je vaak een Lourdes-effect. Als ze  

dan terug moeten naar 70% van het salaris, zijn veel 

mensen opeens beter. 

Ik merk dat er nog veel lucht in het eerste jaar 
zit en in het tweede jaar nog meer. Daarom 
moet de loondoorbetaling naar een jaar, zodat 
we in het eerste jaar gaan versnellen. Maar, ik 
vind wel dat de re-integratieplicht twee jaar 
moet blijven.
“Ik denk dat je onderscheid moet maken in de 

verantwoordelijkheid over het inkomen. Maar als je 

zegt: de eerste twee jaar vallen onder een soort van 

Ziektewet, dan moet je ook iets zeggen over wie 

dan in die twee jaar de re-integratie gaat doen. Dat 

moet zeker bij de werkgever blijven liggen. Maar, 

ook de verantwoordelijkheid van de werknemer 

moet verder worden benadrukt. En dan mogen  

we werkgevers ook wel een spiegel voor houden: 

ze hebben één middel in de wet waarmee zij een 

werknemer kunnen confronteren en dat is de 

loonstop. Die moet je dan ook wel gebruiken. Het 

aantal werkgevers dat de loonstop inzet, is echter 

slechts 4%. 

Stel voor kleine  

bedrijven een loondoorbetaling  

van drie maanden in
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De financiële prikkel moet erin zitten voor de 
werknemer. Hoe kijk je aan tegen cao’s die in 
twee jaar 200% doorbetalen?
“Ik heb onderzocht of je niet moeten zeggen: het is 

70%, je mag twee jaar lang niets aanvullen. Maar 

internationale verdragen schrijven vakbondsvrijheid 

voor. Je mag vakbonden niet beknotten iets beters 

te regelen dan de wet. Dat 170% over twee jaar 

tamelijk gebruikelijk is, is geen wettelijke afspraak, 

maar komt door het najaarsakkoord 2004, dus door 

het poldermodel. Als je de prikkel bij de werknemer 

groter wil maken, door minder of geen aanvullingen 

te bieden, dan zou dat door overleg tot stand 

moeten komen en dat zie ik niet gebeuren. Daar is 

geen politieke wil voor.

Europees perspectief
Wat ik in mijn onderzoek belangrijk heb gevonden, 

is dat er vanuit Europees perspectief regels zijn over 

hoe om te gaan met zwakkeren op de arbeidsmarkt. 

Europa zegt: ’We willen een sociale markteconomie 

zijn: we willen best geld verdienen, maar sociale 

uitsluiting voorkomen.  

Dat doen we door balans  

te vinden in de verantwoordelijkheid van werkgever, 

werknemer en overheid’. Zo staat het er vrijwel letterlijk. 

Als je ons stelsel tegen die Europese meetlat legt, dan 

scoren we een dikke onvoldoende als het gaat om 

loondoorbetalingsverplichting, informatieverstrekking 

en meewerken aan oplossingen. Dus ook vanuit Europa 

is er veel te zeggen voor aanpassing van het systeem. 

Uiteindelijk is het doel balans. Dus wil ik zeggen: ‘Kijk 

nou eens verder dan Nederland en houd rekening met 

het feit dat we deel uitmaken van de EU. Kijk bijvoor-

beeld naar Duitsland, waar de cijfers gunstiger zijn dan 

hier. Je hoeft andere landen niet te kopiëren, maar laat  

je inspireren. Neem nou artikel 28 WIA: we doen het  

al op papier, laat het UWV het ook in de praktijk doen,  

en de werkgever dezelfde optie bieden.“ n

Tweedaagse training 
De leidinggevende in de rol van casemanager     

Speciale 
introductieprijs!   

van € 795,- 
voor  

€ 495,- ex btw

Veel organisaties verwachten van 

leidinggevenden een actieve rol in het 

terugdringen van ziekteverzuim. Geen 

makkelijke opgave! Want wat mag er  

nu allemaal wel en wat niet? Welke 

verplichtingen heeft u en wat mag  

u verwachten van de medewerker?  

Dat leert u in de tweedaagse training  

De leidinggevende in de rol van 

casemanager. U doet niet alleen  

de benodigde kennis op, u leert  

ook effectieve gesprekken met uw 

medewerkers te voeren. 

Na deze training:

•	 heeft	u	kennis	van	de	belangrijkste	

wetgeving rondom ziekteverzuim

•	 begrijpt	u	wat	de	directe	en	de	indirecte	

kosten van ziekteverzuim zijn

•	 heeft	u	inzicht	in	de	belangrijkste	 

oorzaken van verzuim 

•	 kunt	u	goed	communiceren	en	samenwerken	

met de betrokken partijen, waaronder de 

bedrijfsarts

•	 kunt	u	effectiever	verzuimgesprekken	voeren	

De training vindt plaats op 23 en 30 april in  

De Zonnewijzer te Randwijk.  

Centraal gelegen in Nederland, 5 minuten 

vanaf de A15 en de A50 binnen de driehoek 

Arnhem – Nijmegen en Tiel.

Mis deze kans niet en schrijf u vandaag nog in via www.rdos.nl
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