
Het (niet) verrichten van 
passende arbeid anno 2014; 
actueler dan ooit!

Als een werknemer niet meewerkt aan zijn  

re-integratie, bijvoorbeeld als hij weigert om 

passende arbeid te verrichten, kan (en moet) de 

werkgever de loonbetaling aan de werknemer 

stopzetten. Maar wat als de werknemer normaal 

gesproken twee dagen per week werkt (16 uur) 

en in het kader van de re-integratie passende 

arbeid kan verrichten gedurende vier dagen à  

vier uur? Mag de werkgever dan verwachten  

dat de werknemer openstaat voor re-integratie-

activiteiten op dagen dat hij normaal gesproken 

niet werkt? En als de werknemer daar niet aan 

meewerkt, moet de loonstop dan alleen 

gebaseerd zijn op de uren waarin de werknemer 

de passende arbeid had kunnen verrichten of  

kan de werkgever het volledige loon stopzetten? 

Aan de hand van twee recente uitspraken zal ik 

wat dieper op deze vragen ingaan.

Re-integreren op vrije dagen?
De eerste vraag, of van een werknemer mag 

worden verwacht dat hij openstaat voor re-

integratie-activiteiten op dagen dat hij normaal 

gesproken niet werkt, kwam aan de orde in een 

recente uitspraak van de rechtbank Noord-

Nederland (5 februari 2014, ECLI:NL:RBNNE: 

2014:653). Het ging hierbij om de volgende 

situatie:

Een vrouw werkt sinds augustus 1998 als hulp bij 

een apotheker. Zij meldt zich op 5 maart 2013 ziek. 

De bedrijfsarts geeft beperkingen aan voor onder 

andere staan en lopen. De arbeidsdeskundige 

heeft vervolgens geadviseerd dat de werkneemster 

het werk verdeelt over vier dagen in plaats van 

twee dagen en dat zij regelmatig pauzes moet 

nemen. De werkneemster weigert dit en meldt 

zich een week later volledig ziek. De bedrijfsarts 

adviseert mediation. Daarop reageert de 

werkneemster niet, ook niet op herhaalde 

uitnodigingen voor een gesprek. Op 10 juni 2013 

biedt de apotheek de werkneemster een vast-

stellingsovereenkomst aan om de arbeidsover-

eenkomst te beëindigen. De werkgever stopt  

eind oktober 2013 met de loonbetaling waarop de 

werkneemster naar de rechter stapt. De kanton-

rechter overweegt dat de kern van het arbeids-

conflict ligt in de weigering van de werkneemster 

haar werk te verdelen over vier dagen in plaats  

van twee dagen alsmede haar weigering daarover 

in gesprek te gaan. Hoewel zij daartoe meerdere 

malen is uitgenodigd, wilde zij niet praten over  

een verdere invulling van haar contracturen. 
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Daarmee heeft de werkneemster zich onvoldoende 

constructief opgesteld. Van de werkneemster mocht 

verwacht worden, dat zij het aangeboden passende 

werk zou uitvoeren. De werkgever was daarom 

gerechtigd de loonstop toe te passen.

Deugdelijke grond
In deze zaak speelden twee vragen. De eerste vraag 

was of de werkneemster een deugdelijke grond had 

om te weigeren om met de werkgever in gesprek te 

gaan over het verrichten van de aangepaste werk-

zaamheden, verdeeld over vier dagen van vier uur in 

plaats van haar twee (vaste) werkdagen. Het stond 

vast dat de werkneemster medisch in staat was de 

werkzaamheden gedurende vier dagen à vier uur te 

verrichten. De weigering van de werkneemster om 

daarover met de werkgever in gesprek te gaan, werd 

door de kantonrechter niet begrepen. Uit het vonnis 

blijkt met name dat de starre houding van de werk-

neemster haar door de kantonrechter kwalijk wordt 

genomen. De werkneemster heeft immers geen 

redenen aangedragen waarom zij daarover niet met 

de werkgever wilde overleggen. Op zichzelf zijn er 

immers goede redenen te bedenken waarom van 

een werknemer niet kan worden gevergd dat hij 

re-integreert op meer of andere dagen dan waarop 

hij normaal gesproken werkt. Zo kan het zijn dat de 

werknemer op de dagen dat hij normaal gesproken 

niet werkt, andere (sociale) verplichtingen heeft. 

Gezien het feit dat rechters normaal gesproken  

zeer terughoudend zijn als het gaat om het een-

zijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden van 

werknemers (zoals vaste werkdagen), en de 

werknemer in principe alleen beschikbaar moet  

zijn voor re-integratie op de dagen die hij normaal 

zou werken, is het goed voorstelbaar dat de rechter  

tot een ander oordeel zou zijn gekomen als de 

werkneemster goede redenen had aangedragen. 

Het simpelweg weigeren om zelfs maar in gesprek 

te gaan met de werkgever, terwijl die wel een 

belang heeft om de re-integratie in gang te zetten, 

wordt de werkneemster in dit geval zwaar 

aangerekend. De kantonrechter komt dan ook  

tot het oordeel dat de werkneemster ten onrechte 

niet in gesprek heeft willen gaan over re-integratie 

verdeeld over vier dagen. Dit wordt door de rechter 

gezien als het niet verrichten van passende arbeid.

Sanctioneren
De vervolgvraag die aan bod kwam, was wat het 

gevolg moet zijn als een werknemer zonder 

deugdelijke (lees: redelijke) grond weigert de 

passende arbeid te verrichten. In artikel 7:629 lid 3 

onder c van het Burgerlijk Wetboek is in dat geval 

voor de werkgever de mogelijkheid opgenomen om 

de loonbetaling aan de werknemer te staken “..voor 

de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in 

staat is, zonder deugdelijke grond passende arbeid 

als bedoeld in artikel 658a lid 4 voor de werkgever  

of voor een door de werkgever aangewezen derde, 

waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, 

niet verricht”.

Onduidelijke wetteksten
De huidige wettekst is in 1996 ontstaan bij de 

invoering van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling 

bij Ziekte (WULbZ). Uit de wettekst blijkt niet of de 

loonstop vanwege het niet verrichten van passende 

arbeid ziet op het volledige loon of alleen de uren 

waarin de werknemer wel in staat was de passende 

arbeid te verrichten maar dat niet heeft gedaan. 

Deze onduidelijkheid leidde vanzelfsprekend tot 

discussies in de literatuur en de jurisprudentie. Zo 

oordeelde het Gerechtshof Amsterdam in 2005  

dat de loonstop moet zien op de uren die de mede-

‘Voor welk loon moet 

de loonstop gelden?’
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werker de passende arbeid niet heeft verricht 

(Gerechtshof Amsterdam, 7 april 2005, JAR 

2005/111). In de jaren daarna werd deze uitspraak 

door de meeste lagere rechters gevolgd en leek  

deze discussie beslecht. 

Tegenstrijdig
Opvallend genoeg was het juist de kantonrechter 

Amsterdam (JAR 2012/280, LJN BY2946), die 

hiërarchisch onder het Gerechtshof Amsterdam valt, 

die een paar jaar geleden de discussie weer nieuw 

leven inblies. In deze zaak ging het om een arbeids-

ongeschikte loodgieter die door de bedrijfsarts 

geschikt werd geacht om passend, zittend, werk te 

doen. De werkgever bood daarop tweemaal per 

week licht, zittend werk aan. Uit arbeidsdeskundig 

onderzoek bleek bovendien dat het aangeboden 

werk passend was. Desondanks weigerde de 

werknemer de passende werkzaamheden te 

verrichten, zelfs nadat de werkgever een loonstop 

had aangekondigd als de werknemer niet zou 

komen werken. De werkgever staakte daarop de 

loonbetalingen aan de werknemer volledig. In de 

loonvorderingsprocedure oordeelde de kanton-

rechter dat het toepassen van een loonstop over 

alleen de niet-gewerkte uren, niet als een sanctie 

kan worden gezien, omdat een werknemer sowieso 

geen recht heeft op loon als hij niet werkt door een 

omstandigheid die voor zijn rekening en risico hoort 

te komen. De loonsanctie kan daarom, aldus de 

kantonrechter, alleen maar zien op het volledige 

loon. 

Althans, volgens de kantonrechter in Amsterdam. 

Want vrijwel op hetzelfde moment oordeelde de 

kantonrechter te Enschede in een soortgelijke  

zaak juist dat de loonstop alleen betrekking kon 

hebben op de niet-gewerkte uren (zie uitspraak 

Kantonrechter Enschede (Voorzieningenrechter),  

25 september 2012, JAR 2012/281, LJN BX8766).  

In deze zaak oordeelde de kantonrechter dat de 

loonstop alleen betrekking kon hebben op de twee 

tot drie uur per dag omdat in de wettekst staat dat  

de werkgever het loon mag stopzetten “...voor de 

tijd gedurende hij, hoewel hij daartoe in staat was, 

zonder deugdelijke grond weigerde de passende 

arbeid te verrichten.” Aldus vond deze kanton-

rechter dat de woorden “de tijd” aangeven dat  

de loonstop alleen op de uren kan zien dat de 

werknemer niet komt werken terwijl hij dat wel  

kan. De loonvordering werd daarom (gedeeltelijk) 

toegewezen!

Eindelijk duidelijkheid
Na deze tegenstrijdige uitspraken volgden nog  

een aantal andere uitspraken waarbij rechters zich 

eveneens wisselend uitspraken over de omvang  

van de loonstop. Hierdoor ontstond opnieuw grote 

onzekerheid. De kantonrechter Midden-Nederland 

was echter eind 2013 zo verstandig om gebruik te 

maken van een nieuwe mogelijkheid om tijdens 

lopende procedures de Hoge Raad te vragen om 

duidelijkheid te scheppen over een principiële 

juridische vraag door het stellen van zogenaamde 

prejudiciële vragen. Op 6 juni 2014 heeft de Hoge 

Raad, in antwoord op die vragen, uitspraak gedaan 

en geoordeeld dat de loonstop vanwege het niet 

verrichten van passende arbeid in beginsel ziet op 

het volledige loon (ECLI:NL:HR:2014:1341). 

Hiermee is dus een einde gekomen aan de 

onzekerheid rondom de omvang van de loonstop.

Werkwijzer Passende Arbeid
In de praktijk worstelen onder andere arbeids-

deskundigen regelmatig met de vraag hoe vanuit 

juridisch perspectief wordt gekeken naar passende 

arbeid. Om die reden heeft het bestuur van de 

NVvA in 2013 besloten om een werkgroep  

in het leven te roepen die een soort handleiding  

of werkwijzer dient op te stellen waarin vanuit 

juridisch oogpunt wordt besproken hoe met 

passende arbeid omgegaan dient te worden. In 

eerste instantie was het de bedoeling om dit vanuit 

een groot aantal verschillende invalshoeken op te 

stellen (AOV, UWV, BW etc), maar door het 

afhaken van het UWV in dit project zal de eerste 

versie alleen aandacht besteden aan passende arbeid 

vanuit de invalshoek van de AOV en het BW. De 

verwachting is dat de werkwijzer ergens eind 2014 

of begin 2015 gepresenteerd zal gaan worden.  n


