
14

Auteur: Ruud de Quay, arbeidsrechtadvocaat en mediator 2 BW Advocaten

Ziekte of disfunctioneren? 
Dossiervorming is 
noodzaak!

De Wet Werk & Zekerheid blijft de gemoederen bezighouden. De bedoeling was 

het arbeidsrecht en ontslagrecht eenvoudiger te maken. Inmiddels zijn we bijna 

een jaar verder: als er één ding echt duidelijk is geworden, is dat dit niet gelukt is. 

In de WWZ zijn de ontslaggronden strak omlijnd, 

zoals disfunctioneren (art 7:699 lid 3 sub BW). 

Daardoor is dossiervorming sinds 1 juli 2015 nóg 

belangrijker geworden dan het al was. 

Dossiervorming levert voor menig werkgever  

nogal eens problemen op: vaak worden klachten 

over achterblijvend functioneren niet helder en/of 

niet tijdig door een leidinggevende gesignaleerd, 

laat staan goed vastgelegd. Ook wordt nagelaten  

om vervolgens de juiste stappen te zetten: voordat 

je het weet is de situatie geëscaleerd. En als de 

betreffende (niet goed functionerende) werknemer 

zich dan ziek meldt, zijn de rapen gaar.

Gevolgen zijn hetzelfde
Voor de werkgever zijn de gevolgen van ziekte  

en disfunctioneren in feite hetzelfde: zowel een  

niet goed functionerende medewerker als een 

medewerker die vanwege ziekte niet werken kan,  

is in feite ‘ongeschikt’: beiden zijn niet langer 

‘geschikt’ voor de arbeid, terwijl de werkgever 

intussen wel verplicht blijft om het loon door te 

betalen.

Juist ook omdat de Wet Verbetering Poortwachter 

duidelijke eisen stelt aan stappen die de werkgever 

én de werknemer moeten nemen in het kader van 

de re-integratie en omdat het vaak de HRM-

medewerker is die daarbij een cruciale rol vervult, 

zijn een aantal principes uit het Poortwachterproces 

ook goed bruikbaar in situaties waarin een werk-

nemer niet meer goed (genoeg) functioneert. Juist 

HRM-medewerkers kunnen hierbij het verschil 

maken: de HRM-medewerker vervult immers een 

cruciale rol om de niet (of niet goed) functionerende 

medewerkers weer van toegevoegde waarde te 

laten wezen. 

Immers, in geval van ziekte moet er een  

re-integratieplan worden opgesteld; het Plan  

van Aanpak. Iets vergelijkbaars dient te gebeuren  

in geval van disfunctioneren: ook de niet goed 

functionerende werknemer dient terug te keren 

naar zijn oude functieniveau: er moet een verbeter-

plan worden opgesteld. Beiden plannen dienen 

bewaakt, geëvolueerd en zo nodig ook bijgesteld 

te worden, met als doel de werknemer weer van 

(loon)waarde te laten wezen voor de werkgever 

(en zichzelf). 

‘Ook in andere situaties is het 

Poortwachterproces goed bruikbaar’
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Niet alleen bij de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ 

spelen de Poortwachterplichten een rol: we vinden 

het Poortwachterkader ook terug in de b-grond van 

art.7:669 lid 3 BW: zonder goed Poortwachter-

dossier is de opzegging na langdurige (104 weken) 

ziekte onmogelijk. 

De Poortwachterplichten werken voorts door  

in de c-grond van art.7:669 lid 3 (het veelvuldige 

ziekteverzuim/het bij regelmaat niet kunnen 

verrichten van de arbeid als gevolg van ziekte, met 

voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen). 

Ook anderszins komen de Poortwachterbepalingen 

terug in het nieuwe ontslagrecht: de nieuwe 

e-grond (het zodanig verwijtbaar handelen of 

nalaten van de werknemer, dat van de werkgever 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd de 

arbeidsovereenkomst te laten voortduren) kan 

gebaseerd worden op het niet-nakomen van de 

Poortwachterverplichtingen (zie art.7:671b lid 5 

BW).

Gegoochel met ontslagvergoedingen
Een ander gevolg van de introductie van de WWZ 

is het gedoe over en gegoochel met de ontslag-

vergoedingen. Naast de transitievergoeding 

introduceert de WWZ de aanvullende billijke 

vergoeding. De ruimte hiervoor is volgens de 

wetgever klein: in de wandelgangen wordt dit  

het muizengaatje van Asscher genoemd. Ruimte 

voor de additionele billijke vergoeding is er pas  

als er sprake is van “ernstig verwijtbaar handelen  

of nalaten” van de werkgever. Met dit begrip  

werd een nieuwe arbeidsrechtelijke graadmeter 

geïntroduceerd. 

Het gaat volgens de wetgever om uitzonderlijke, 

extreme gevallen: “laakbaar gedrag van de 

werkgever waardoor een verstoorde arbeids-

relatie ontstaat”; of het geval “dat een werkgever 

grovelijk zijn verplichtingen niet nakomt”. En (ook) 

hier komen de Poortwachterplichten om de hoek 

kijken. Want een van voorbeelden die de wetgever 

voor dergelijk grovelijk niet nakomen noemt, is  

“de situatie waarin de werkgever zijn re-integratie-

verplichtingen bij ziekte ernstig heeft veronacht-

zaamd”.

Het muizengaatje is verbreed
Inmiddels is er wat jurisprudentie beschikbaar  

en kunnen we voorzichtig concluderen dat het 

muizengaatje is verbreed. Dat geldt zeker als de 

werkgever er een potje van maakt door een 

ontslaggrond (disfunctioneren) te forceren, 

waardoor de arbeidsrelatie duurzaam verstoord 

wordt. Dan wordt de hoogte van de billijke 

vergoeding gemotiveerd met het argument dat  

deze vergoeding volgens de wetgever ook  

een afschrikwekkend karakter kan hebben. 

De vraag die de gemoederen bezig blijft houden, 

is wat ‘ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten’ nu 

inhoudt en hoe dat doorwerkt in de hoogte van 

de vergoeding. Lijkt ernstig verwijtbaar gedrag 

of nalaten op het inmiddels tot de rechtshistorie 

behorende begrip van de ‘kennelijke onredelijkheid’ 

(art.7:681 oud BW)? Speelt de oude kanton-

rechtersformule nog een rol? En hoe zit het met het 

gedrag van de werknemer? Is ernstig verwijtbaar 

handelen hetzelfde als de arbeidsrechtelijke 

dringende reden (grondslag voor het ontslag op 

staande voet)? Klip en klare antwoorden zijn er na 

een jaar WWZ zeker nog niet. 


