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Werkgever aansprakelijk 
voor re-integratie?

Wie bij de WIA-beoordeling wordt ‘afgeschat’ op 

0-35% arbeidsongeschiktheid, is volgens de regels van 

de WIA ‘arbeidsgeschikt’ en heeft geen recht op een 

uitkering. Maar, het kan best zijn dat deze werknemer 

in de praktijk wel degelijk beperkingen heeft en dus 

inkomensschade lijdt. Wordt iemand 35-80% arbeids-

ongeschiktheid beoordeeld, dan heeft hij wel recht op 

een WGA-uitkering, maar dan is het de vraag of hij zijn 

verdiencapaciteit inderdaad kan benutten. Is dat niet het 

geval, dan wordt evengoed een flinke inkomensterugval 

gemaakt. 

Meer aansprakelijkheidsclaims
Wanneer een werknemer inderdaad inkomensschade 

ondervindt, bestaat de kans dat er een aansprakelijk-

heidsclaim volgt van de werknemer richting zijn (ex-)

werkgever. De verwachting is dat deze claims steeds 

vaker zullen voorkomen. Werknemers worden steeds 

mondiger en ook letselschadeadvocaten (die vanaf  

1 januari 2014 als vijfjarige proef op basis van ‘no cure, 

no pay’ mogen werken1) spelen hierin een belangrijke 

rol. 

In de Wet WIA staat werk voorop: er is alleen 
inkomensbescherming als er echt geen 
mogelijkheden tot werkhervatting zijn. Het feit 
dat een werknemer volgens de regels van de WIA 
nog verdiencapaciteit heeft, wil niet zeggen dat 
hij geen inkomensschade lijdt. Er wordt immers 
een puur theoretische inschatting gemaakt van 
het inkomen dat de werknemer ondanks zijn 
beperkingen nog zou kunnen verdienen. En als 
een werknemer inkomensschade lijdt, ligt een 
aansprakelijkheidsclaim richting de werkgever 
op de loer.

Als voorbeeld een uitspraak van de Kantonrechter 

Amsterdam2. Een werknemer stelt zijn ex-werkgever 

(UWV) aansprakelijk op grond van art. 7:658 BW 

(werkgeversaansprakelijkheid). De werknemer stelt 

dat het UWV onvoldoende re-integratiemaatregelen 

heeft genomen om te voorkomen dat hij uiteindelijk 

blijvend arbeidsongeschikt is geworden. Het UWV is 

tekortgeschoten in haar zorgplicht voor de re-integratie 

van de werknemer. Ook heeft het volgens de 

werknemer ontbroken aan goede structuur in de 

re-integratie en is niet voldoende gestuurd op 

werkhervatting in een passende functie. 

De kantonrechter maakt korte metten met de vordering 

van de werknemer. De kantonrechter stelt: “De 

zorgplicht waarop werknemer zijn vordering baseert, is 

niet de zorgplicht waarvoor artikel 7:658 BW beoogt 

bescherming te bieden.” De kantonrechter vervolgt zijn 

oordeel: “Re-integratieverplichtingen van een werkgever 

ontstaan nadat arbeidsongeschiktheid bij een werknemer 

is ingetreden. Of UWV, en zo ja welke norm waarvoor 

artikel 7:658 BW bescherming beoogt te bieden, zij in dit 

geval zou hebben geschonden heeft de werknemer in het 

geheel niet gesteld.”

Mr. Stéphanie Heijtlager, 
juridisch casemanager VeReFi Project Management (VPM)

1 Stcrt. 2013, 20779 2 Kantonrechter Amsterdam, 22 september 2009, LJN BK1894
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Kennelijk onredelijk
Het oordeel van de kantonrechter is duidelijk en stelt 

dat re-integratieverplichtingen pas ontstaan nadat de 

arbeidsongeschiktheid is ingetreden. In dit geval is  

geen sprake van een concrete schending van normen  

of voorschriften door de werkgever. Wel oordeelt de 

kantonrechter dat de re-integratie van werknemer 

mislukt is als gevolg van het niet altijd even adequaat 

handelen van het UWV (hetgeen het UWV ook heeft 

erkend). Vervolgens stelt de kantonrechter dat de 

werknemer naar verwachting niet meer de mogelijk-

heid heeft om zijn oude salarisniveau te bereiken. Zijn 

medische beperkingen en zijn leeftijd maken de kans  

op een andere baan klein. Op basis van deze veronder-

stellingen acht de kantonrechter het ontslag wel 

kennelijk onredelijk conform art. 7:681 BW en wijst  

een schadevergoeding toe. 

Zorgplicht 
In deze zaak staat de vraag centraal of de werkgever zijn 

zorgplicht heeft geschonden door het niet behoorlijk 

nakomen van zijn re-integratieverplichtingen. De 

kantonrechter oordeelt mijns inziens terecht dat dit niet 

het geval is. De werknemer is niet arbeidsongeschikt 

geworden door het niet-naleven van re-integratie-

verplichtingen van de werkgever. Het gaat bij een 

schending van de zorgplicht immers om het voorkomen 

van letsel en andere risico’s verbonden aan het werk en 

de werkomgeving.

De werknemer had moeten stellen en bewijzen dat  

zijn arbeidsongeschiktheid het gevolg was van een 

schending van de zorgplicht door het UWV. In dat  

geval had de werknemer aanvullend schadevergoeding 

kunnen eisen voor het niet nakomen van re-integratie-

verplichtingen door het UWV. Indien de arbeids-

ongeschiktheid van de werknemer in de arbeidssfeer  

is ontstaan, dan rust er volgens de Hoge Raad een 

zwaardere re-integratieverplichting op de werkgever 3. 

Deze verzwaarde re-integratieverplichting kan 

vervolgens weer een rol spelen bij bijvoorbeeld de 

hoogte van de schadevergoeding op grond van art. 

7:658 BW, of bijvoorbeeld in het kader van een 

ontslagvergoeding. 

Neem re-integratie serieus!
Het feit dat de kantonrechter tot het oordeel komt  

dat het ontslag kennelijk onredelijk is, geeft aan dat  

ook re-integratie-inspanningen van werkgevers  

serieus genomen dienen te worden. Ongeacht de 

uitkomst toont deze zaak aan dat er een beweging 

waarneembaar is dat werknemers op basis van 

aansprakelijkheidsrecht een beroep kunnen gaan  

doen op de re-integratieverplichtingen van de 

(ex)werkgever. 

De inkomensachteruitgang van (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikte werknemers, en de in de praktijk 

vaak moeilijke positie op de arbeidsmarkt, kunnen 

ertoe leiden dat de werknemer in de toekomst steeds 

vaker een aanvullende schadevergoeding zal eisen of 

nakoming vordert van de re-integratieverplichtingen 

van zijn werkgever. De werkgever dient zich er dan  

ook van bewust te zijn dat het niet nakomen van zijn 

re-integratieverplichtingen naast sociaalrechtelijke 

gevolgen (loonsanctie), tevens civielrechtelijke 

gevolgen kan hebben (aansprakelijkheidsclaim 

werknemer). n

Hoe wordt het verdienvermogen 
vastgesteld?

De verzekeringsarts stelt vast wat een werknemer met zijn 

gezondheid wel en niet kan. Met deze informatie kiest de 

arbeidsdeskundige drie soorten geschikte functies (met 

tenminste drie arbeidsplaatsen) en kijkt wat de werknemer 

hiermee kan verdienen. Hiervan neemt hij de functie met 

de middelste loonwaarde (‘restverdiencapaciteit’). Het 

verschil tussen de restverdiencapaciteit en het loon dat de 

werknemer verdiende voordat hij ziek werd, bepaalt het 

arbeidsongeschiktheidspercentage. Het arbeidsongeschikt-

heidspercentage geeft dus aan wat de werknemer in 

theorie nog kan verdienen met werk. Het zegt niets over 

de ernst van de arbeidsongeschiktheid en de daarbij 

behorende beperkingen.

3 Hoge Raad 13 december 1991, NJ 1992, 441


