
Loondoorbetaling bij ziekte  
terug naar één jaar?  
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De discussie over de lange loondoor-
betalingsplicht bij ziekte voor de werk-
gever, ook in vergelijking met andere 
landen, is weer volop aan de gang. Zeker 
sinds het proefschrift van Mark Diebels 
(zie interview op pagina 8) is verschenen.

In het boek ‘Nederlandse sociale 
zekerheid in internationaal 
perspectief ‘ heeft CS 
Opleidingen dit ook al aan de 
kaak gesteld. Conclusie van het 
onderzoek door collega Kim 
Houwers was dat in Nederland 
de lasten en verplichtingen bij 
ziekte en arbeidsongeschiktheid 
voornamelijk op de schouders 

van de werkgever rusten. In Duitsland, 
Denemarken en Polen is er meer balans 
tussen de bijdrage van werkgever en 
werknemer aan de sociale zekerheid. In 
dit artikel ga ik in op de gevolgen van de 
twee jaar loondoorbetalingsverplichting 
bij ziekte en de praktijk die wij dagelijks 
tegenkomen. Een dagje meekijken bij de 
dossiertentamens leert hoe ongelooflijk  
veel kansen er onbenut blijven om  
re-integratie tot een succes te maken.

Succesvol beleid?
Het ministerie van SZW beschikt over meerdere 

onderzoeken waaruit blijkt hoe succesvol het beleid 

is geweest van de laatste 20 jaar. Deed Lubbers in 

1990 nog de uitspraak “Nederland is ziek”,  

inmiddels is het ziekteverzuim aanzienlijk gedaald. 

De cijfers laten echter niet helemaal een zuiver 

beeld zien: in de verzuim- en vooral de WAO-cijfers 

uit de tijd van Lubbers zat een grote werkloosheids-

component, bijvoorbeeld  schilders die de hele 

winter ziek gemeld stonden.  

Niettemin, een actievere opstelling van 

verzekeraars, arbodiensten en werkgevers heeft 

zeker geleid tot een daling van het ziekteverzuim. 

Dus de plannen waren nodig en kunnen op macro-

niveau zeker als succes worden betiteld. Het is nu 

echter wel tijd voor een evaluatie en vooral om 

enkele  kanttekeningen bij het huidige systeem te 

plaatsen. In de praktijk zien we dat veel kansen 

onbenut blijven om re-integratie tot een succes te 

maken. De loonsancties die het UWV oplegt, zijn 

veelal volledig terecht. De werkgever krijgt de 

loonsanctie die hij of zij verdient, mede omdat we 

nog blijven pamperen en de werknemer al snel 

zielig vinden. 

Ontbreken van werknemersprikkels
De politieke intenties en de praktijk sluiten 

momenteel niet op elkaar aan. Mensen komen op 

een grote achterstand op de arbeidsmarkt te staan 

zonder dat dit nodig is. Niemand wordt voor zijn 

plezier ziek. Maar eenmaal voor langere tijd eruit, 

wordt het heel moeilijk om weer te re-integreren. 

Met focus op Nederland, Duitsland, Denemarken en Polen

Een beroemd schrijver heeft eens de uitspraak gedaan: Wanneer je iets bekritiseert, 
moet je je altijd afvragen hoe de situatie dan anders zou kunnen zijn. Deze 
(� loso� sche) vraag kun je ook toepassen op de sociale zekerheid. De Nederlandse 
sociale zekerheid is namelijk vormgegeven volgens de heersende normen. Maar 
wanneer je zegt: zo is het, is dit tegelijkertijd een uitnodiging om je af te vragen: 
hoe zou het kunnen zijn?

Daarom kunt u zich tijdens het lezen van dit boek hetzelfde afvragen. De 
Nederlandse sociale zekerheid wordt door onze politiek neergezet als een zeer 
sociaal stelsel. Is deze denkwijze terecht en is het ook sociaal hoe de lasten voor 
de sociale zekerheid verdeeld zijn over uitsluitend werkgever en overheid? Kan 
Nederland in Europa dienen als gidsland voor sociale zekerheid of beweegt het zich 
steeds verder af van de geldende wet- en regelgeving in de landen om ons heen? 

We hebben gekozen voor een focus op Nederland, Duitsland, Denemarken en 
Polen. Vooral Denemarken wordt gezien als het ideaalbeeld van een sociaal stelsel 
en daarom als model hoe de Nederlandse sociale staat ingericht zou moeten 
worden. Met dit boek kunt u zelf beoordelen of het Deense model een goed 
uitgangspunt is voor Nederland. 

De � nanciële doorbelasting van verzuim en arbeidsongeschiktheid is een vraagstuk 
waar het Nederlandse bedrijfsleven mee worstelt. Zijn de lasten voor sociale 
zekerheid in Nederland eerlijk verdeeld of kunnen wij leren van de andere drie 
onderzochte landen? En kan de manier van � nanciering in Nederland leiden tot 
maatschappelijke onrust of risicoselectie?

Dit boek geeft geen aanbevelingen, noch dwingt het de lezer tot een bepaalde 
denkwijze. Het beschrijft de uitvoering van sociale zekerheid rondom verzuim en 
arbeidsongeschiktheid in de vier landen. Deze systematiek van uitvoering kan 
de lezer een weg laten inslaan om een doel te bereiken: eerlijke en toegankelijke 
sociale zekerheid voor iedereen, met de juiste � nancieringswijze en begeleiding. 
Via welke weg dit doel bereikt wordt, is aan de lezer voorbehouden.

Nederlandse sociale 
zekerheid in 
internationaal perspectief
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‘Er is veel ruimte voor  

aankijken hoe het gaat’
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Onze ervaring is dat re-integratiekansen gemist 

worden omdat de procesgang binnen de eerste  

104 weken veel ruimte laat voor ‘aankijken hoe het 

gaat’ en de werknemer onvoldoende bewust is  

van het belang van werk. Het ontbreken van een 

financiële prikkel met name in het eerste ziektejaar, 

werkt niet stimulerend. We kennen in verzuimland 

niet voor niets de term ‘Lourdeseffect’: veel 

werknemers melden zich beter vlak voordat ze  

in de 70% loondoorbetaling terechtkomen. 

Dat beeld is niet nieuw: in de tijd van de WAO  

sprak staatsecretaris Hoogervorst al zijn verbazing 

uit over het grote effect dat de oproep voor de 

WAO-keuring had op de hersteldmeldingen in de 

negende ziektemaand. Door de loondoorbetaling 

per 2004 te verlengen naar twee jaar is dit effect 

ook een jaar naar achteren geschoven. De bedoeling 

was ooit dat de eerstejaarsevaluatie hetzelfde effect 

zou bereiken, maar die waarde heeft dit ‘opschud-

moment’ nooit gehad. 

Een activerende sociale zekerheid
Een activerende sociale zekerheid  is het toverwoord, 

waarbij er niet alleen rechten zijn maar ook plichten. 

Het recht op inkomenszekerheid op het moment dat 

dat nodig is, maar wel gekoppeld aan verplichtingen 

tot re-integratie en financiële prikkels gericht op het 

aanvaarden van werk. Werken moet lonend zijn.  

Met de aanvullende verzekeringen via de private 

verzekeraars zijn veel werkprikkels weer teniet 

gedaan. Hoe kun je iemand stimuleren om voor  

€ 100 extra in de maand aan het werk te gaan? Dit is 

alleen te doorbreken indien de overheid of de private 

verzekeraars zelf actief banen gaan aanbieden en 

vervolgens een weigering sanctioneren met het 

(gedeeltelijk of tijdelijk) stopzetten van uitkerings-

rechten. Momenteel gebeurt dit nog niet, maar  

we verwachten dat dit zeker gaat gebeuren. 

Sanctioneren ligt gevoelig
Het sanctioneren bij onvoldoende meewerken ligt 

overigens gevoelig, ook al in de eerste 104 weken van 

ziekte. We zien dat werkgevers hier nog veel moeite 

mee hebben; met name leidinggevenden vinden dat 

je dit richting de werknemer niet kunt maken. De 

casemanager moet dan nog intern knokken om een 

loonstop op te kunnen leggen, om zo te voorkomen 

dat het UWV uiteindelijk de werkgever gaat 

sanctioneren. Dat is natuurlijk de omgekeerde 

wereld: de werknemer werkt onvoldoende mee, de 

werkgever past geen loonstop toe en dan krijgt de 

werkgever ook nog een sanctie om een derde jaar 

loon bij ziekte te betalen. De werkgever had immers 

de loonstop als stimuleringsinterventie moeten 

inzetten, volgens het UWV.   

Wat zegt een verzuimpercentage?

van werknemers die wel in dienst blijven maar  

niet terugkeren naar de oude bedongen arbeid  

en ondanks dat een gelijkwaardig loon houden?  

En hoe tellen we de werknemers mee die niet 

ontslagen mogen worden (i.v.m. ontslagverbod in 

cao) en die wellicht helemaal niet meer actief zijn? 

De onderzoeken naar daling van verzuim kijken 

naar het verzuimpercentage. Wij leren onze 

studenten dat een verzuimpercentage op zichzelf 

niet zoveel zegt. Wat meet het percentage? Is het 

tweede- en derdejaarsverzuim (loonsanctiejaar) 

hierin meegenomen? En wordt het verzuim geteld 
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Verharding tussen werkgevers en 
werknemers
Het is ongelooflijk wat we in dossiers tegenkomen 

over hoe werkgever en werknemer over elkaar 

spreken. We wijzen de werknemer erop dat het 

belangrijk is om de relatie met de werkgever goed 

te houden. Eenmaal zonder werk, kom je niet 

makkelijk meer de arbeidsmarkt op als je al 

beperkingen hebt. We horen ook werkgevers 

zeggen dat ze een persoon niet meer terug willen  

in het bedrijf en dat ze zich onheus behandeld en 

belazerd voelen. Dit komt met name voor wanneer 

het vage ziektebeelden betreft en de werknemer 

keer op keer de opbouwschema’s van werk niet 

haalt. Wel in staat allerlei activiteiten te doen 

volgens Facebook, maar niet geschikt voor arbeid.  

En dan duurt twee jaar loondoorbetaling bij ziekte 

heel erg lang.

Die verharding zien we zeker bij verzuimdossiers 

van situaties gerelateerd aan een arbeidsconflict. 

Conflicten moeten besproken kunnen worden.  

Werknemers kunnen met een ziekmelding lange 

tijd de communicatie stilleggen met hun werkgever 

over de hoofden van de bedrijfsartsen en de 

privacywetgeving heen. Onlangs zei een bedrijfsarts 

tegen me: “Als ik had geweten hoe arbeidsrechtelijk 

mijn vakgebied was, dan had ik niet voor deze studie 

gekozen”. 

Veel gemiste kansen 
Als we bij de dossiertentamens aan casemanagers 

vragen of er versnelling mogelijk was geweest, dan 

zien we met name dat er vanaf de 13e week tot de 

eerstejaarsevaluatie kansen gemist worden. Met 

name omdat de diagnosestelling vaak lange tijd 

duurt. De mogelijkheden zijn niet helder en de 

echte oorzaak komt niet boven tafel.  We zien ook 

dat pas in een laat stadium de arbeidsdeskundige 

wordt ingeschakeld: pas vlak voor de eerstejaars-

evaluatie, terwijl dat al veel eerder zou moeten. Er 

wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheden die de werknemer nog wel heeft. 

Vervolgens missen we kansen door in het tweede 

ziektejaar verder door te sukkelen met pappen en 

nathouden. Er wordt een tweedespoortraject  

gevolgd, maar daadwerkelijke arbeid wordt er niet 

verricht. En ondertussen houden casemanagers het 

dossier (papieren tijger) op orde om te voorkomen 

dat het een loonsanctie wordt. 

Op naar een halfjaarsbeoordeling 
Alle acties die er omtrent een eerstejaarsevaluatie 

gebeuren, zouden ons inziens naar voren gehaald 

moeten worden. Alle onderzoeken wijzen uit dat  

de beste kansen liggen in de eerste 13 weken; na  

een half jaar lopen ze al hard af. We hebben een 

verplichte halfjaarsbeoordeling in gedachten voor 

elke zieke werknemer (te betalen door werkgever). 

Bij uiterlijk een half jaar moet er vastgesteld 

worden: is dit een GBM (geen benutbare 

mogelijkheden) conform UWV-criteria? Indien ja, 

is er al een vervroegde WIA-aanvraag mogelijk?  

Is vervroegde WIA niet mogelijk omdat er herstel-

kansen zijn, blijf dan het dossier goed volgen op 

herstelontwikkeling, neem de prognose met de 

’Ook in het tweede jaar  

sukkelen we door met  

pappen en nathouden’

’We hebben een  

verplichte halfjaarsbeoordeling  

in gedachten’
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werknemer door en verwijs indien nodig door naar 

interventiebehandelaars die de mogelijkheden goed 

in kaart kunnen brengen.

Zijn er bij de halfjaarsbeoordeling wel mogelijk-

heden tot arbeid? Indien ja, welke mogelijkheden 

zijn er tot aanpassing van eigen arbeid of passende 

arbeid binnen de organisatie? Is dit niet aanwezig? 

Dan stelt de Arbeidsdeskundige een overzicht op 

van de wel haalbare functies zodat er gericht 

gewerkt kan worden aan re-integratie buiten het 

eigen bedrijf.  Daarbij is het ook zoeken naar de 

juiste plek voor de juiste persoon zodat ze het werk 

ook op langere termijn vol kunnen houden. Als daar 

omscholing voor nodig is, start dan direct de 

omscholing op. Ook daar worden kansen gemist 

doordat dit te laat in beeld wordt gebracht. 

Arbeidspool voor proefplaatsingen
Een andere mogelijkheid is dat ieder die niet bij de 

eigen werkgever kan re-integreren zich verplicht  

aansluit bij een arbeidspool voor proefplaatsingen 

en zich inschrijft bij meerdere uitzendbureaus.  

Vindt de werknemer werk, dan kan het loon 

worden verrekend met ziekengeld. De grootste 

kans hebben zieke werknemers via de proef-

plaatsingen. 

Werkgevers kunnen hen zo eerst zonder financieel 

risico beoordelen op de mogelijkheden.  De oude en 

potentiële nieuwe werkgever maken afspraken over 

hoe lang de proefplaatsing duurt en daarna worden 

het detacheringsafspraken. Dat kan een relatief 

geringe vergoeding voor de oude werkgever zijn. 

De werknemer krijgt zo een mooie kans op een 

nieuwe baan. De potentiële nieuwe werkgever zal 

dat pas effectief willen maken na de WIA-keuring. 

Want als hij een 35-minner aanneemt die structureel 

functioneel beperkt is (iemand die niet meer zijn 

oude werk kan doen, niet bij de oude werkgever 

kan blijven en nog geen nieuwe baan heeft), dan is 

er recht op de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus. 

De werknemer heeft als voordeel dat met zo’n 

detachering met proefplaatsing zijn of haar afstand 

tot de arbeidsmarkt kleiner blijft. We voorkomen 

met deze actieve aanpak dat kwetsbare werknemers 

regelrecht de bijstand ingestuurd worden. 

Geen rechtsongelijkheid tussen vast en flex
Dat we voorstander zijn van een eenjarige loon-

doorbetalingsperiode benoemen we al langere tijd. 

Met de komst van de Wet Beperking ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)  

wordt de flexwerker in de Ziektewet wel na één jaar 

beoordeeld op basis van gangbare arbeid (algemeen 

geaccepteerde arbeid).  Dit is een rechtsongelijk-

heid tussen vast en flex die niet wenselijk is en zelfs 

de vraag oproept of dit niet discriminerend is. 

Veel weerstand
Uiteraard begrijpen we dat de vakbonden en 

marktpartijen die een financieel belang hebben bij 

de twee jaar loondoorbetalingsplicht niet blij zijn 

met een wettelijke verandering. Want dat zou 

minder werk kunnen betekenen. Denk aan arbo-

diensten, re-integratiebedrijven maar ook aan 

verzekeraars die extra premie ontvangen voor het 

tweede ziekteverzuimjaar. Wij denken dat het werk 

wel degelijk blijft, maar de stappen zouden al in het 

eerste jaar gezet kunnen en moeten worden. Het 

gevoel van noodzakelijkheid is nu eenmaal groter 

wanneer de halfjaarsbeoordeling of de echte WIA-

keuring eraan komt. We verliezen nu kostbare tijd 

met  wachten. 

Het is tijd om de discussie te gaan voeren om de 

juiste balans te vinden tussen de werkgevers- en 

werknemersverantwoordelijkheden zowel 

financieel als bij de re-integratie. Dit is in ieders 

belang en zeker relevant voor de houdbaarheid van 

ons sociale zekerheidsstelsel. We moeten immers 

blijven zorgen voor de zekerheden voor mensen  

die echt niet meer kunnen.  n

‘We verliezen kostbare  

tijd met wachten’


