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Wanneer bestaat er recht op een uitkering?
Op het moment dat de werknemer wegens een 

chronische ziekte niet in staat is te werken, wendt 

hij zich tot de ‘Rentenversicherung’ voor een 

uitkering ofwel ‘Rente’. De uitkering vergoedt het 

verschil in inkomen dat opgetreden is door de 

verminderde arbeidsgeschiktheid. De verzekerde 

die een beroep doet op de ‘Rente’ mag de pensioen-

leeftijd nog niet bereikt hebben. Daarnaast toetst 

de ‘Rentenversicherung’ op basis van het medisch 

dossier altijd of er nog mogelijkheden bestaan om 

weer te hervatten in werk. Het onnodig beroep 

doen op een uitkering kan hiermee beter 

onderzocht en voorkomen worden.

Claimbeoordeling
De Rentenversicherung toetst of de werknemer 

volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Is er 

sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, dan 

wordt onderzocht of door interventies volledige 

arbeidsgeschiktheid gerealiseerd kan worden. Deze 

interventies worden 'Rehabilitationsmaßnahmen' 

genoemd. Deze toetsing wordt over het algemeen 

gedaan aan de hand van de medische verklaring van  

de huisarts of de behandelend specialist. In 

bijzondere gevallen, waarbij een extra toetsing 

nodig is door een andere arts, stelt de Renten-

versicherung een eigen arts voor.

Er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, 

wanneer de werknemer minder dan drie uur per 

dag kan werken. Kan een werknemer tussen drie 

en zes uur werken, dan is hij gedeeltelijk arbeids-

ongeschikt. Kan hij meer dan zes uur per dag 

werken, dan is er geen recht op 'Rente'.

Kim Houwers, casemanager

Laten we beginnen met een korte 
praktijkcasus
René Lenz, van beroep elektricien, heeft al 

jarenlang rugproblemen. Deze klachten maken 

de uitoefening van zijn beroep lastig, maar niet 

onoverkomelijk. Vanuit het ziekenfonds, in 

Duitsland Krankenkasse geheten, heeft hij in 

samenspraak met zijn werkgever al een keer een 

beroep gedaan op een medische interventie. De 

klachten namen een tijdlang af en René was weer  

in staat volledig zijn werk te hervatten. Maar dit  

was van relatief korte duur: na verloop van tijd 

kwamen de rugklachten terug en werden heviger. 

Welke rechten heeft René in Duitsland bij lang-

durige arbeidsongeschiktheid?

Welke instantie is verantwoordelijk?
In Duitsland kan een werknemer recht hebben  

op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit  

de ‘Rentenversicherung’. Deze instantie draagt  

de verantwoordelijkheid voor de uitbetaling  

van pensioenen voor werknemers die dit bij 

hen verzekerd hebben en gaat ook over de claim-

beoordeling, toekenning, begeleiding en uit-

betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Arbeidsongeschiktheid 
in Duits perspectief

In CS Verbindt! nummer 4 schreven we over de 
casus van Duitse werknemer Barbara Schäffner 
en haar rechten bij ziekte. Barbara was na een 
intensieve periode van re-integratie en medische 
begeleiding weer in staat terug te keren in eigen 
werk. Maar wat als dit niet mogelijk zou zijn 
geweest? Waarop hebben werknemers in Duitsland 
recht bij langdurige arbeidsongeschiktheid?



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 
(filosofische) vraag kun je ook toepassen op de sociale zekerheid. De Nederlandse 
sociale zekerheid is namelijk vormgegeven volgens de huidige 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. In dit boek kunt u lezen of het Deense model een goed uitgangspunt is 
voor Nederland. 

De financiële 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 financiering 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 financieringswijze en begeleiding.  
Via welke weg dit doel bereikt wordt, is aan de lezer voorbehouden.

Nederlandse sociale 
zekerheid in 
internationaal perspectief

Kim Houwers
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Hoogte en duur uitkering
De berekening van de hoogte van de uitkering kent 

een ingewikkelde systematiek. Voor ieder jaar dat 

de verzekerde de pensioengerechtigde leeftijd nog 

niet heeft bereikt, houdt de ‘Rentenversicherung’ 

een percentage in op de uitkering. Daarnaast is 

de hoogte afhankelijk van het aantal jaren dat de 

verzekerde de verplichte premiebijdrage voor 

langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. 

Het is aan te raden om voor de bepaling van de 

exacte hoogte van de uitkering specialisten in te 

schakelen, zodat er altijd een realistisch inkomens-

plaatje geschetst kan worden.

Financiering langdurige 
arbeidsongeschiktheid
Duitsland kent een strikte scheiding tussen risque 

social en risque professionel. De werknemer betaalt 

via premies over zijn brutoloon zelf mee aan de 

financiering van zijn ziekte of arbeidsongeschikt-

heid. De werkgever draagt ook premies af over het 

brutoloon van zijn werknemer. Alleen wanneer er 

sprake is van een beroepsziekte of een bedrijfs-

ongeval, draagt de werkgever volledig de financiële 

verantwoordelijkheid.

Er geldt een referte-eis voor de financiering: wil de 

verzekerde aanspraak maken op ‘Rente’, dan moet 

er in de vijf jaar voorafgaand aan het beroep op de 

uitkering, minimaal drie jaar premie betaald zijn.

Financiële prikkel bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid
De verzekerde mag gedurende de uitkering blijven 

werken, vooral bij gedeeltelijke arbeidsongeschikt-

heid is dit aan te raden. Dan is er namelijk sprake 

van fors inkomensverlies ten opzichte van het loon 

dat verdiend werd voordat de uitkering toegekend 

werd.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid mag een 

maximumbedrag van € 450,- per maand bijverdiend 

worden. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 

mag er bijverdiend worden al naar gelang de 

hoogte van het oude inkomen en de bepalingen 

voor bijverdiensten die in de voorwaarden van de 

Rentenversicherung zijn vastgelegd. De leeftijd 

van de verzekerde bijvoorbeeld is een belangrijke 

graadmeter voor de hoogte van de bijverdiensten.

Hoe gaat het met René?
Na diverse behandelingen, die vruchteloos bleken, 

werd uiteindelijk de oorzaak gevonden voor de 

rugproblemen van René: chronische slijtage aan de 

ruggenwervels. Op aanraden van zijn huisarts dient 

René een aanvraag in bij de ‘Rentenversicherung’. 

Na onderzoek door een medisch specialist die voor 

de Rentenversicherung werkt, wordt de diagnose 

‘chronische slijtage’ bevestigd. 

Omdat René voldoet aan de eisen voor ‘Rente’, 

namelijk een chronisch ziektebeeld en gedurende 

de wettelijke periode bijdrage betaald te hebben 

voor langdurige arbeidsongeschiktheid, krijgt hij 

de uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschikt-

heid toegekend. 

Het gevaar schuilt erin dat de gedeeltelijke 

uitkering een forse inkomensterugval betekent en 

René zal dit zelf moeten oplossen door een baan te 

zoeken voor het aantal uren dat hij nog kan werken. 

Gelukkig voor hem stelde zijn oude werkgever een 

soort re-integratieplan op en werkt René voor een 

aantal uren per week op de administratieafdeling. 

Op aanraden van de arts die hem keurde voor de 

‘Rente’, zwemt René een aantal keer per week om 

de pijn in zijn rug te verlichten.  n

Boek ‘Nederlandse sociale zekerheid in internationaal perspectief’

Kim Houwers heeft uitgebreid onderzoek gedaan 

naar het stelsel van sociale zekerheid in Polen, 

Denemarken en Duitsland en deze vergeleken met  

de situatie in Nederland. In het boek ‘Nederlandse 

sociale zekerheid in internationaal perspectief ’ 

doet zij verslag van haar bevindingen. Ook  

vindt u hierin handige overzichten waarin de 

verschillen in één oogopslag duidelijk worden. 

Het boek is vanaf 6 november verkrijgbaar 

in de webshop op www.verefi.nl. 


