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mr. Stéphanie Heijtlager, juridisch casemanager

Artikel 7:629a lid 1 BW 
strijdig met Europees recht

Een in Italië woonachtige vrachtwagenchauffeur 

verricht zijn werkzaamheden in Italië voor een 

Nederlandse werkgever. De reisafstand tussen  

de woonplaats en de terminal vanuit waaruit de 

vrachtwagenchauffeur rijdt, bedraagt 800 km. 

Werknemer vordert conform de cao Beroeps-

goederenvervoer vergoeding van reiskosten- en 

uren. Werkgever gaat hier niet mee akkoord en  

stelt dat is afgesproken dat er alleen sprake is van 

reiskostenvergoeding als er een dienst wordt 

gedraaid buiten de standplaats, en dat is hier niet het 

geval. Werknemer is het hier niet mee eens en er 

volgt een uitgebreide mailwisseling tussen partijen. 

Artikel 7:629a lid 1 BW geeft aan  

dat bij een loonvordering van een 

arbeidsongeschikte werknemer op 

zijn werkgever een deskundigen-

oordeel overlegd moet worden.  

Maar wat als de werknemer in het 

buitenland werkt én woont? Is deze 

bepaling dan houdbaar of gelden  

er andere regels? Op 22 juli 2014 

deed het Gerechtshof Arnhem-

Leeuwarden1 hierover een 

interessante uitspraak.

Vervolgens beklaagt werkgever zich bij werknemer 

dat hij de veiligheidsinstructies negeert en niet op 

zijn beurt wacht bij het uitladen van zijn truck. 

Werknemer geeft hierop aan dat hij geen ADR- 

goederen meer wil vervoeren en dat hij niet meer 

gaat reizen in eigen tijd (woon-werkverkeer). 

Hierop zet de werkgever de betalingen aan 

werknemer stop en vat het bericht van werknemer 

op als een werkweigering. Werknemer meldt zich 

vervolgens ziek. 

Werkgever betwist de ziekmelding van werknemer 

en stelt dat er sprake is van een arbeidsconflict. De 
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bedrijfsarts meldt aan werkgever dat er contact is 

geweest met de behandelaar van werknemer, maar 

dat uit de stukken niet blijkt dat er sprake is van een 

beperking ten aanzien van vervoer. Volgens de 

bedrijfsarts zou werknemer dus naar Nederland 

kunnen komen om door de bedrijfsarts beoordeeld 

te worden. Na ontvangst van dit bericht zegt de 

werkgever de arbeidsovereenkomst op. 

Kantonrechter wijst vordering af
Omdat werkgever niet over wil gaan tot een eind-

afrekening, aangezien hij de arbeidsongeschiktheid 

niet rechtmatig heeft kunnen vaststellen, stelt de 

werknemer een vordering in bij de kantonrechter. 

Werknemer vordert onder andere loondoorbetaling 

ex art. 7:629 lid 1 BW gedurende zijn ziekteperiode 

en reiskosten en -uren, een en ander inclusief 

wettelijke rente en verhoging. 

De kantonrechter wijst de vordering van het 

ziekengeld af. Immers, werknemer heeft niet 

voldaan aan het vereiste van artikel 7:629a BW, 

omdat hij geen deskundigenverklaring kan over-

leggen. Het feit dat er geen first opinion is van de 

bedrijfsarts, doet niets af aan de verplichting van 

werknemer om een deskundigenverklaring te 

overleggen (temeer nu het ontbreken van de first 

opinion komt doordat werknemer niet op het 

spreekuur is verschenen). Het standpunt van 

werknemer dat hij niet in staat was om af te reizen 

naar Nederland, is door zijn behandelaar niet 

voldoende onderbouwd. Tot slot wijst de kanton-

rechter de vordering van de reiskosten en -uren  

af, omdat onvoldoende gemotiveerd is dat er een 

afwijkende afspraak zou gelden. 

In strijd met Europese verordening 
Werknemer laat het er niet bij zitten en stelt beroep 

in tegen de uitspraak van de kantonrechter. Hij vindt 

dat er ten onrechte een deskundigenoordeel wordt 

geëist. Het hof stelt dat op de arbeidsovereenkomst 

Nederlands recht van toepassing is, maar het gaat 

hier om een werknemer die in een andere lidstaat 

woont én werkt. En dus valt deze arbeidsovereen-

komst voor wat betreft de aanspraken van de werk-

nemer bij ziekte onder de Europese Verordening 

883/2004 betreffende de coördinatie van de sociale 

zekerheidsstelsels2 (hierna: basisverordening). 

Artikel 7:629a lid 1 BW eist dat de werknemer een 

deskundigenoordeel overlegt bij zijn loonvordering. 

Dit deskundigenoordeel dient aangevraagd te 

worden bij een Nederlandse instantie. Aangezien 

deze werknemer echter in Italië woont en werkt, 

acht het hof deze eis in strijd met de tekst van artikel 

27 lid 1 van de toepassingsverordening3 en in strijd 

met de strekking van de basisverordening. 

Het hof gaat nog een stapje verder en acht ook het 

oordeel van de kantonrechter dat werknemer niet 

op het spreekuur van de bedrijfsarts is verschenen, 

en dit in zijn nadeel heeft laten meewegen in strijd 

met de toepassingsverordening. Wel oordeelt het 

hof dat aan de overige voorwaarden voor het recht 

op loondoorbetaling niet is voldaan. De medische 

verklaringen bevatten geen oordeel over de vraag of 

werknemer in de periode waarop de loonvordering 

betrekking heeft, al dan niet in staat was zijn 

werkzaamheden te verrichten. Dat hij een aantal 

klachten had, is onvoldoende voor dit oordeel. 

Conclusie
In deze zaak heeft het hof mijns inziens terecht 

geoordeeld dat de eis van het overleggen van een 

deskundigenoordeel in een situatie waarbij 

werknemer in het buitenland woont, in strijd is met 

Europees recht. In het kader van vrij verkeer van 

werknemers is het van belang dat er bewijskracht 

wordt toegekend aan een verklaring van een 

buitenlandse arts. Of uit een dergelijk oordeel blijkt 

dat een claim ex art. 7:629 BW terecht is, betreft een 

andere situatie en zal in ieder geval afzonderlijk 

beoordeeld moeten worden.  n

1 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 juli 2014 
 (ECL:NL:GHARL:2014:5831) 
2 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement  
 en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
 socialezekerheidsstelsels.
3  Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze 
 van toepassing van verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende 
 de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels.


