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Wet Verbetering Poortwachter: 

tijd voor bezinning

Volgend jaar bestaat de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) 15 jaar. Is dat 

een reden voor een feestje of eerder een goed moment voor bezinning? 

Moeten we wet- en regelgeving aanpassen of juist door op de ingeslagen weg?

Wat ons betreft is er in elk geval een reden voor 

bezinning. De geluiden uit de praktijk maken 

immers duidelijk dat er tegen knelpunten wordt 

aangelopen. Ook de ontwikkelingen op de arbeids-

markt, waaronder de vergrijzing, maken dat een 

bezinning geen overbodige luxe is. 

Loondoorbetaling bij ziekte
Het gezegde ‘Ik wens je veel personeel’ komt wel 

eens voorbij gevlogen bij het onderwerp zieke 

werknemers. Zieke werknemers worden door 

werkgevers vaak als ‘lastig en vervelend’ ervaren. 

Niet alleen vanwege de vele re-integratie-

verplichtingen waaraan moet worden voldaan,  

maar met name ook de daaraan gekoppelde duur 

van de loondoorbetaling en het risico op een 

loonsanctie. Er gaan veel geluiden op dat de  

WVP op deze punten moet worden aangepast. 

De SER is inmiddels gevraagd om een sluitend 

advies uit te brengen voor loondoorbetaling bij 

ziekte voor zowel ZZP’ers als werknemers. Hierop 

vooruitlopend heeft minister Asscher alvast drie 

maatregelen aangekondigd om een aantal 

prangende knelpunten aan te pakken. De maat-

regelen hebben betrekking op de loonsanctie in 

relatie tot re-integratie tweede spoor, de aanvraag 

voor een vervroegde IVA-keuring en de premie-

stelling bij de verzuimverzekering. 

Bij de loonsanctie zal het uitgangspunt blijven dat 

werknemer en werkgever verantwoordelijk zijn 

voor voldoende re-integratie-inspanningen, ook  

in het tweede spoor. De werkgever moet er wel  

op kunnen vertrouwen dat hij niet alsnog tegen  

een loonsanctie aanloopt. Een tweede-spoortraject 

wordt daarom een keuze van werkgever en werk-

nemer op basis van advies van de bedrijfsarts. Het 

wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een 

tweede-spoortraject kan daarmee niet langer leiden 

tot een loonsanctie. 
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Loonsanctie en schadevergoedingen
Wat als er nu toch een reden is voor een loonsanctie 

en de werknemer van mening is dat het UWV die 

ten onrechte niet heeft opgelegd? Of wat als er  

ten onrechte wel een loonsanctie is opgelegd? Een 

onterechte UWV-beslissing over de loonsanctie 

betekent automatisch dat het UWV onrechtmatig 

heeft gehandeld. Dat houdt weer in dat schade van 

de werkgever of werknemer moet worden vergoed. 

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is bevoegd 

een oordeel te geven over de schade die de 

werknemer/werkgever stelt te hebben geleden. 

Voor vergoeding komen alleen in aanmerking 

betalingen waartoe de werkgever op grond van  

een individuele arbeidsovereenkomst of CAO 

verplicht was of die niet rechtstreeks voortvloeien 

uit de re-integratieverplichtingen. Een vrijwillige 

afspraak in de cao om in het eerste jaar aan te  

vullen tot 100% loondoorbetaling wordt bijvoor-

beeld niet vergoed, want daarmee zou de rekening 

van ruimere afspraken tussen werkgever en 

werknemer bij het UWV worden gelegd. 

WWZ en zieke werknemers
Ook bij de WWZ kunnen we ons afvragen of enige 

aanpassing niet op zijn plaats zou zijn. Denk daarbij 

aan de transitievergoeding die ook verschuldigd is 

na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Een werkgever 

moet bij ontslag na twee jaar ziekte een transitie-

vergoeding betalen aan de werknemer. Deze 

verplichte afkoopsom is onder meer bedoeld om 

van werk-naar-werk te komen. Maar is dit niet een 

beetje krom? De werkgever heeft immers al twee 

jaar lang geprobeerd zijn zieke medewerker aan het 

werk te helpen. Waarom moet hij dan ook nog eens 

zo'n vergoeding betalen, die in de duizenden euro's 

kan lopen? Wordt dit gerechtvaardigd door het 

gegeven dat een werkgever geen verschil mag 

maken tussen zieke en niet-zieke werknemers? 

Wat de achterliggende gedachte er ook van mag 

zijn, het creëert in elk geval het verschijnsel van 

‘slapende’ dienstverbanden. Werkgevers kiezen er 

soms voor om de arbeidsovereenkomst met een 

langdurige arbeidsongeschikte werknemer niet te 

beëindigen. De redenering is: 'geen ontslag is geen 

transitievergoeding'. Dat klopt, maar dit is natuurlijk 

niet de oplossing van het probleem. De arbeids-

overeenkomst loopt immers gewoon door, terwijl  

er niet wordt gewerkt en er geen loon meer wordt 

betaald. In de rechtspraak hebben zich al zaken 

voorgedaan waarin werknemers stelden dat de 

werkgever de wet omzeilt.

 

In eerste instantie zagen rechters daar wel wat in, 

maar inmiddels is er een duidelijke lijn. Een 

werkgever hoeft geen ontslag te geven als hij dat 

niet wil, zelfs als de enige reden is geen transitie-

vergoeding te hoeven betalen. Dit is weliswaar 

onfatsoenlijk, maar wettelijk niet verboden.  

Asscher heeft inmiddels aangegeven dat hij met 

aanpassingen komt rond de transitievergoeding  

bij een langdurig zieke werknemer. Hij begrijpt  

dat het betalen daarvan in een dergelijke situatie  

als onredelijk wordt gezien. Aan de andere kant:  

de zieke werknemer verliest wel zijn baan en zijn 

zekerheid. Hij wil daarom regelen dat de zieke 

werknemer wel zijn transitievergoeding houdt, 

maar dat een werkgever die zich aantoonbaar goed 

heeft ingespannen voor de re-integratie, de kosten 

van de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk 

terug kan krijgen van het UWV. Dit moet dan uit 

een algemene solidaire premieverhoging worden 

betaald. 

Wet BEZAVA
En dan hebben we nog de Wet beperking ziekte-

verzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters  

(de Wet BEZAVA). Deze wet is in 2013 ingevoerd  

en heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de 

WIA door eindedienstverbanders, uitzendkrachten 

en WW’ers te verminderen. Wat deze wet ons heeft 

gebracht is nog niet helemaal duidelijk. Wel blijkt 

de verblijfsduur in de ZW minder te zijn geworden 

met de invoering van de Eerstejaars Ziektewet 

beoordeling. De invoering van de keuzemogelijk-

heid om eigenrisicodrager WGA te worden voor de 

arbeidsongeschiktheid van flexwerkers is inmiddels 

uitgesteld naar 1 januari 2017.


