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Op www.verefi.nl kunnen studenten van CS Opleidingen en andere 

abonnementhouders vragen aan onze docenten stellen via de FAQ 

(Frequently Asked Questions). In de afgelopen 10 jaar zijn daar duizenden 

vragen gesteld en beantwoord. Veelal door Marjol Nikkels, maar ook door 

andere deskundigen uit het werkveld van het casemanagement. 

In dit boekje vindt u een selectie van veel voorkomende vragen. En 

natuurlijk de bijbehorende antwoorden. Nadrukkelijk willen wij er op 

wijzen dat aan de antwoorden geen rechten kunnen worden ontleend. 

Elke situatie is immers anders en vaak zullen er  ‘mitsen en maren’  bij 

het antwoord mogelijk zijn. Win bij gecompliceerde situaties dus altijd 

juridisch advies in. 

Wel geeft het boekje een mooi overzicht van vragen die leven en 

richting-gevende antwoorden. De vragen komen uit de praktijk van 

casemanagers, dus om de vragen en antwoorden te begrijpen is wel 

voorkennis nodig. 

Wilt u meer weten over casemanagement? Neem dan een kijkje op  

www.cs-opleidingen.nl voor het complete opleidingsaanbod.
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VOOR WOORD

CS Verbindt! is een uitgave van CS Opleidingen: de specialist in opleidingen  

op het gebied van verzuim, re-integratie en financiën. 

Al sinds haar ontstaan hecht CS Opleidingen veel belang aan het delen 

van kennis over verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Altijd in 

combinatie met het verkrijgen van regie op de forse geldstromen sociale 

zekerheid. Allereerst natuurlijk met opleidingen, zoals Regie op Verzuim of 

Post Bachelor Register Casemanagement en specialisaties als Taakdelegatie 

of Conflicthantering. Daarnaast organiseren we bijscholingen, congressen en 

kennisdagen om uw opgedane kennis up-to-date te houden. Ook CS Verbindt  

is een middel om kennis over te brengen en te delen.

Verbinding van kennis en praktijk
CS Opleidingen deelt haar kennis vanuit een onafhankelijke rol. Op een 

toegankelijke manier verbinden we kennis met praktijk, met als doel u meer 

inzicht te geven in met name de geldstromen binnen de sociale zekerheid. 

Voor elke onderneming gaat het al snel om 25% tot 30% van de loonsom! 

Het loont dan ook om de hele organisatie gericht te maken op het denken 

in mogelijkheden, gekoppeld aan de financiële belangen voor alle partijen. 

Juist ook in het belang van de werknemer. We kunnen niet vaak genoeg 

benadrukken dat werk de beste vorm van sociale zekerheid is en blijft. 

Kennisplatform VeReFi
De verbinding tussen kennis en praktijk vindt u ook terug op ons kennis-

platform www.verefi.nl. 

Met een VeReFi-abonnement weet u zich verzekerd van het laatste nieuws en 

heeft u de beschikking over vele (reken)tools en applicaties die u helpen meer 

grip op verzuim in uw organisatie te krijgen.
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Verzuim en arbeidsongeschiktheid 

kosten elke organisatie veel geld: 

jaarlijks al snel 20 tot 30% van  

de loonsom! Hoe krijgt u grip op  

deze geldstromen? Dat leert u  

praktijkgericht en interactief bij 

CS Opleidingen.  

Praktijkopleidingen voor

Onze opleidingen zijn 

geaccrediteerd door de Hogeschool 

van Arnhem en Nijmegen (HAN) en 

geven toegang tot het Register 

Specialistisch Casemanagement. 

Kies bijvoorbeeld voor: 
• Post Bachelor Register 

Casemanagement 
• Post Bachelor Risk Management 

Sociale Zekerheid
• Post Bachelor Register 

Arbeidsdeskundige 
• Regie op Verzuim 
• Regie op Ziektewet 
• Regie op Werkvermogen 
• Specialist Taakdelegatie
• Specialist Conflicthantering

www.cs-opleidingen.nl

üGeaccrediteerd 
       door de HAN 

üOnder licentie van 
       Cylin Beroepsonderwijs

casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen
HR-professionals en inkomensspecialisten

Hoger beroepsonderwijs voor
sociale zekerheid, verzuim en re-integratie
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Oplossen stagnerend 
verzuimdossier?

S C H A K E L  O N S  I N  V O O R  E E N 
M E D I S C H E  E X P E R T I S E  O F 

S E C O N D  O P I N I O N

Verkrijg duidelijkheid over 
adequate behandeling en benutbare 

mogelijkheden voor re-integratie.

WWW.ERGATIS.NL
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INLEIDING 

Op www.verefi.nl kunnen studenten van CS Opleidingen en andere 

abonnementhouders vragen aan onze docenten stellen via de FAQ (Frequently 

Asked Questions). In de afgelopen 10 jaar zijn daar duizenden vragen gesteld 

en beantwoord. Veelal door Marjol Nikkels, maar ook door andere deskundigen 

uit het werkveld van het casemanagement.

In dit boekje vindt u een selectie van veel voorkomende vragen. En natuurlijk 

de bijbehorende antwoorden. Nadrukkelijk willen wij er op wijzen dat aan de 

antwoorden geen rechten kunnen worden ontleend. Elke situatie is immers 

anders en vaak zullen er ‘mitsen en maren’ bij het antwoord mogelijk zijn. Win 

bij gecompliceerde situaties dus altijd juridisch advies in. 

Wel geeft het boekje een mooi overzicht van vragen die leven en richting-

gevende antwoorden. De vragen komen uit de praktijk van casemanagers,  

dus om de vragen en antwoorden te begrijpen is wel voorkennis nodig. 

Wilt u meer weten over casemanagement? Neem dan een kijkje op  

www.cs-opleidingen.nl voor het complete opleidingsaanbod. 

We wensen u veel leesplezier!
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AANSPR AKELIJKHEID 

Aansprakelijkheid casemanager 
Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een casemanager? Stel dat een 

werkgever een boete of loonsanctie krijgt van UWV en de werkgever heeft 

zijn verzuimbegeleiding uitbesteed aan een casemanagementbureau. Kan 

de werkgever het casemanagementbureau hier dan voor aansprakelijk 

stellen? 

Jazeker, als een casemanager een wanprestatie heeft gepleegd en er is causaal 

verband tussen de loonsanctie en hetgeen de casemanager wel of niet gedaan 

heeft, dan kan uiteraard de casemanager aansprakelijk worden gesteld voor  

de schade. Het komt geregeld voor dat arbodiensten aansprakelijk worden 

gesteld. Zelfs de exoneratie-clausule gaat dan vaak niet op. Dit betekent dat  

de aansprakelijkheid niet wordt beperkt tot de hoogte van het contractsbelang, 

maar dat de werkgever voor de volledige schade schadeloos gesteld moet 

worden. Kortom, een casemanager doet er verstandig aan om een beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. 

Casemanager

Boete Loonsanctie

SCHADE
DOOR

WANPRESTATIE

Beroeps-
aansprakelijkheids-

verzekering

V R A A G 

001
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BEDONGEN ARBEID 

Volledig geschikt voor andere functie, dan toch 1% ziek laten staan? 
Wij zijn een organisatie met meerdere BV’s. We hebben een medewerker  

die ziek is uitgevallen in haar eigen functie. Ze is arbeidsongeschikt voor 

haar eigen bedongen arbeid. We hebben haar een andere functie in ons 

bedrijf kunnen aanbieden, maar deze functie valt onder een andere BV.  

Wel heeft deze functie een vergelijkbare loonwaarde als haar oude 

bedongen arbeid. De bedrijfsarts heeft aangegeven dat zij voor deze 

nieuwe functie volledig hersteld is. Echter, wij willen haar graag voor  

1% ziek houden in deze nieuwe functie, zodat we de duurzaamheidstoets 

kunnen benutten: kan zij deze functie echt voor de volle 100% uitoefenen 

met de klachten die zij heeft en houdt? Hoe gaat het UWV hier mee om?  

En moet ik dit bij het UWV aangeven?

Allereerst ligt het zeer gevoelig om over 1% ziekte te spreken, omdat er 

veel negatieve berichtgeving is geweest over deze 1%-ziekmeldingen als 

zogenaamde sluiproute naar de WIA. Het gaat om de beperkingen waardoor  

de werknemer nog niet volledig zijn bedongen arbeid kan doen. De wet  

kent ook geen gedeeltelijk herstel; het is ziek of niet ziek. 

In deze situatie is werknemer nog arbeidsongeschikt voor de eigen bedongen 

arbeid, dus een herstelmelding is niet mogelijk. Ze kan zelfs 100% ziek zijn voor 

de bedongen arbeid. Het feit dat ze in een andere functie een vergelijkbare 

loonwaarde kan halen, betekent niet dat ze hersteld is. 

In deze situatie zou je haar met een detacheringsovereenkomst kunnen 

plaatsen bij een andere BV. Ze kan zelfs naar de WIA-keuring gaan als ze nog 

altijd arbeidsongeschikt is voor het eigen werk (de bedongen arbeid) en er 

in de eigen BV geen werk voor haar is. Als ze nog geen nieuw dienstverband 

heeft maar ze is wel < 35% arbeidsongeschikt, dan kan na 104 weken ziekte 

de nieuwe BV haar een arbeidscontract aanbieden met een no-riskpolis. 

Het UWV toetst dan wel of ze haar oude arbeid niet meer kan doen, niet bij 

de oude werkgever kan blijven en ook nog ten tijde van de WIA-aanvraag 

geen nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden. Gaan deze voorwaarden op, 

dan is de werknemer structureel functioneel beperkt. De nieuwe werkgever 

V R A A G 

002
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heeft dan de eerste vijf jaar recht op de no-riskpolis en drie jaar recht op 

het loonkostenvoordeel ad. € 6.000 per jaar bij een fulltimedienstverband; 

dit is het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Daarvoor dient er wel een 

doelgroepverklaring in de salarisadministratie opgenomen te worden. Deze 

doelgroepverklaring kan de werknemer zelf aanvragen of de werknemer kan 

hier iemand voor machtigen, bijvoorbeeld de werkgever. 

Een detacheringsovereenkomst wordt niet gezien als een nieuw dienstverband 

en daarom is het belangrijk deze situatie te regelen met een detacherings-

overeenkomst. Het UWV stelt op haar site een voorbeelddocument beschikbaar. 

Voor het nieuwe bedrijf geeft de detachering ook voldoende tijd om te toetsen 

of ze echt past in deze arbeid.

Salarisaanpassing 
Onze werknemer is na 2 jaar ziekte bij de WIA-beoordeling minder dan 

35% arbeidsongeschikt verklaard en krijgt geen WGA-uitkering. Zij 

verricht hetzelfde werk maar voor minder uren. Omdat zij nog steeds de 

bedongen arbeid verricht, hoeven wij haar de uren die zij niet meer werkt 

niet meer door te betalen. We passen daarom een salariskorting toe. 

Omdat haar arbeidsovereenkomst niet is aangepast, bouwt zij nog volledig 

pensioen op en zijn alle andere arbeidsvoorwaardelijke zaken (zoals 

vakantiedagen, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering) nog gerelateerd 

aan haar fulltime dienstverband. Is dit arbeidsrechtelijk correct of mogen 

arbeidsvoorwaarden en toelagen naar rato worden toegepast?

Wanneer de oude dienstbetrekking intact blijft maar persoon niet volledig in 

staat is het oude werk te doen, is er sprake van een slapende dienstbetrekking  

voor het deel dat betrokkene nog niet hersteld is. Na de loondoorbetalings-

verplichting van 104 weken, vindt er geen loondoorbetaling meer plaats over 

het arbeidsongeschiktheidsgedeelte. Tenzij de cao aangeeft dat er nog wel 

aanvullend betaald moet worden over het arbeidsongeschiktheidsdeel. 

V R A A G 
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Er is gekozen om de oude bedongen arbeid voort te zetten. Er vindt vervolgens 

een salarisaanpassing plaats omdat er geen ziekengeld meer uitbetaald wordt  

en persoon nog niet volledig hersteld is. De pensioenopbouw is gekoppeld 

aan de hoogte van het salaris; het arbeidsongeschiktheidsgedeelte kan vallen 

binnen de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van de pensioen-

regeling. Er zijn nog pensioenregelingen die al premievrijstelling toekennen 

vanaf 15% arbeidsongeschiktheid. Het is normaliter niet de bedoeling dat de 

pensioenopbouw over het oude hogere salaris blijft doorlopen. De vakantie-

rechten (aantal vakantiedagen) zijn ook gekoppeld aan de duur van de werk-

week, dus ook conform nieuwe situatie. Dit betekent dat je dit naar rato gaat 

toepassen. Dit komt allemaal voort uit de regel dat iemand niet in een  

betere positie mag komen als gevolg van de arbeidsongeschiktheid. 

Slapend dienstverband
Werknemer is na 2 jaar ziekte 28% arbeidsongeschikt bevonden door het 

UWV. Werkgever en werknemer willen het dienstverband voortzetten voor 

minder uren (12 in plaats van 18 uur). Er is dus geen contractaanpassing 

gedaan, maar een brief ‘gedeeltelijke voortzetting bedongen arbeid’ 

gemaakt en afgesproken dat we over een half jaar evalueren. Nu denken we 

dat werknemer regelmatig gaat vragen of ze meer uren mag (proberen te) 

werken. Wat is wijsheid in deze?

Er is een slapend dienstverband, dat betekent dat de werknemer recht heeft op 

terugkeer in haar dienstverband indien ze meer herstelt. Als de werkgever dat 

niet had gewild, had na 104 weken een nieuw contract voor 12 uur gesloten 

moeten worden. In dat geval had de werkgever bij hernieuwde uitval ook 

altijd moeten betalen. Nu wordt de re-integratie voortgezet omdat ze nog 

niet volledig hersteld is, dus de werknemer kan inderdaad haar oude uren 

weer opeisen als ze dat weer aankan. Voor de werkgever is het belangrijk om 

bijvoorbeeld maandelijks te monitoren hoe het gaat. En goed te toetsen of ze 

wel weer op het oorspronkelijke niveau werkt. Verder is het belangrijk dat de 

bedrijfsarts meekijkt in hoeverre er herstel is, bijvoorbeeld eens per half jaar of 

elke drie maanden. Duidelijk moet zijn dat de re-integratie wordt voortgezet. 

V R A A G 
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Dit komt voort uit de uitspraak van de Hoge Raad ‘Oskam-Kummeling’ van  

30 september 2011. Hieruit leren we dat het belangrijk is om duidelijk te laten 

merken dat het een voorgezette re-integratie is en dat ze dus nog niet volledig 

hersteld is. Immers, bij volledig herstel langer dan vier weken, dient ook altijd 

opnieuw het loon doorbetaald te worden bij hernieuwde uitval. 

Duurzaamheidstoets bij twijfel over de hersteldmelding
Een medewerker in onze organisatie is gedurende 15 jaar meer ziek dan dat 

ze werkt. Al 2000 ziektedagen heeft ze op haar naam staan. Elke keer zegt 

de bedrijfsarts dat ze hersteld is, maar dan is ze bijvoorbeeld 8 weken later 

weer ziek. Het is duidelijk dat ze dus niet duurzaam hersteld is. Waar kan ik 

de wet terugvinden hoe ik een duurzaamheidstoets kan uitvoeren om te 

toetsen of de werknemer wel echt volledig hersteld is? 

Allereerst, de duurzaamheidstoets staat niet in de wet maar is gebaseerd op  

de redelijkheid en billijkheid binnen het arbeidsrecht. Oftewel op de beginselen 

van het arbeidsrecht: goed werkgeverschap en goed werknemerschap  

(artikel 7 : 611 BW). Dit betekent dat van de werknemer wordt verwacht dat hij 

redelijke voorschriften uitvoert. Duurzaamheidstoetsen mogen alleen worden 

toegepast wanneer er sprake is van twijfel of een werknemer duurzaam in 

staat is zijn bedongen arbeid te verrichten. Dit is redelijk wanneer iemand al 

lange tijd afwezig is of als er sprake is van frequent ziekteverzuim. De rol van de 

leidinggevende is essentieel om vast te stellen of er inderdaad nog beperkingen 

zijn bij het verrichten van de bedongen arbeid. Denk hierbij aan werktempo, 

werkinhoud, kwantiteit en kwaliteit. 

Dat werkgevers de duurzaamheid van het herstel willen testen, is ontstaan 

omdat het in de praktijk geregeld voorkwam dat een werknemer zich na  

28 dagen opnieuw ziek meldde en er op dat moment voor de werkgever een 

nieuwe periode van 104 weken loondoorbetalingsplicht gaat lopen. Dit is erg 

vervelend als de organisatie bijvoorbeeld al 80 weken ziekengeld had betaald.

In het verleden gingen bedrijven daarom werken met een 1% ziekmelding, 

en daarover kwam veel discussie. Daarom is het beter om goede afspraken 
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te maken, waarbij in geval van twijfel ook de duurzaamheidstoets ingezet 

kan worden. Daarbij hanteren we de regel van redelijkheid en billijkheid, wat 

inhoudt dat de duurzaamheidstoets niet te lang mag duren.

In aanvang geldt een periode van één maand, waarbij ook wekelijks 

geëvalueerd wordt. Hier is de rol van de leidinggevende heel belangrijk. Heeft 

de werknemer weer echt zijn oude niveau qua functioneren op zowel kwaliteit 

en kwantiteit van het werk? Kan de werknemer nog niet volledig zijn bedongen 

arbeid verrichten, dan kan de duurzaamheidstoets twee keer met maximaal een 

maand worden verlengd. De totale duur van de duurzaamheidstoets bedraagt 

dus maximaal drie maanden; daarna volgt een besluit of de werknemer wel 

of niet hersteld is. Zolang er nog een taak is uit de bedongen arbeid die de 

werknemer niet kan doen omdat hij of zij daarvoor beperkt is, is de werknemer 

NIET hersteld. 

Duurzaamheidstoetsen mogen alleen worden toegepast wanneer er sprake 

is van twijfel of de werknemer duurzaam in staat is zijn bedongen arbeid te 

verrichten. 
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Functie vervallen
Wat doe ik op het moment dat een verzuimende medewerker weer 

mogelijkheden heeft om te re-integreren in eigen werk, maar de functie 

waarin de medewerker werkzaam was, is komen te vervallen? 

De beoordeling of iemand nog arbeidsongeschikt is, moet volkomen los 

worden getrokken van de reorganisatie en het feit dat de functie niet meer 

bestaat. Oftewel, de bedongen arbeid is nog steeds leidend om te beoordelen 

of iemand wel of niet geheel hersteld is. Als de bedrijfsarts aangeeft dat er 

geen beperkingen meer zijn voor de eigen bedongen arbeid, dan kan de 

hersteldmelding ingevoerd worden en gaat alleen het reorganisatietraject 

door. Maar als iemand nog wel beperkingen heeft en hij of zij niet meer kan 

re-integreren in de eigen bedongen arbeid omdat de functie niet meer bestaat, 

dan wordt het re-integratiedoel ‘passende arbeid bij de eigen organisatie’. Is 

dat niet haalbaar, dan wordt pas gekeken naar een tweedespoortraject, dus 

‘passende arbeid bij een andere organisatie’. Het advies is om de re-integratie-

begeleiding bij ziekte los te koppelen van de reorganisatie. De werknemer moet 

conform de Wet verbetering poortwachter begeleid worden. 

Zieke werknemer
functie is vervallen

Ja

Reorganisatietraject

Nee

Nee

Re-integratiebegeleiding conform 
Wet verbetering poortwachter

Passende arbeid bij 
de eigen organisatie

Passende arbeid bij een andere 
organisatie (tweedespoortraject)

Hersteld?
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BENADELINGSHANDELING

Ontslag met wederzijds goedvinden
Een werknemer is deze zomer uitgevallen. Hij heeft nu aangegeven bij zijn 

werkgever zijn ontslag te willen indienen. Dit omdat hij zelf de inschatting 

maakt dat hij gezien zijn medische klachten niet meer kan terugkeren in 

zijn eigen functie (sterker nog, het uitoefenen van zijn functie zou zijn 

herstel juist belemmeren). Werknemer volgt nog steeds therapie. Het 

voorstel van werkgever is om werknemer twee maanden vrij te stellen van 

arbeid en vervolgens het dienstverband met wederzijds goedvinden te 

beëindigen. De werkgever betaalt een transitievergoeding conform cao. 

Werknemer heeft (nog) geen andere baan gevonden en zal zich dus bij het 

UWV melden. Welke risico’s zijn er voor werkgever en werknemer?

Een werknemer die ziek is heeft twee jaar recht op loondoorbetaling en 

gedurende deze tijd ontslagbescherming, dus het is niet raadzaam ontslag 

te nemen. Kan hij niet re-integreren in zijn eigen functie, dan moet het re-

integratie in een andere functie worden. Zo mogelijk bij zijn eigen werkgever en 

anders bij een ander bedrijf (re-integratie tweede spoor). 

Een ontslag met wederzijds goedvinden is niet wenselijk, omdat werknemer 

daarmee een benadelingshandeling richting het UWV doet (artikel 45 j ZW). 

De werknemer heeft dan wel recht op een Ziektewetuitkering, maar deze komt 

niet tot uitbetaling (100% korting op Ziektewetuitkering). Wel blijft de re-

integratieverplichting van toepassing voor UWV of de ZW-eigenrisicodrager. 

Met beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden 

verspeelt werknemer dus zijn uitbetalingsrecht van de Ziektewetuitkering. 

Een goed werkgever informeert zijn werknemer dan ook dat ontslag met 

wederzijds goedvinden grote risico’s met zich meebrengt. Als de werkgever de 

werknemer niet goed voorlicht en UWV de werknemer wel een uitkering geeft, 

omdat de werknemer bijvoorbeeld aangeeft dat hij zich van de werkgever 

verplicht hersteld moest melden, dan wordt deze Ziektewetuitkering weer 

teruggevorderd bij de werkgever.
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In de praktijk komen beëindigingen met wederzijds goedvinden veel voor. 

Belangrijk is wel om dan altijd eerst de bedrijfsarts over medisch herstel te 

laten oordelen. Is er sprake van herstel, dan kan verder gegaan worden met 

het beëindigen van het dienstverband. Op die manier kan de werkgever ook 

richting het UWV onderbouwen dat de werknemer wel hersteld was en de 

werkgever dus niet oneigenlijk gehandeld heeft. 

Ziek na ondertekening VSO
Ik heb begrepen dat je recht hebt op een ZW-uitkering als je ziek uit  

dienst gaat na beëindiging van het arbeidscontract via de Kantonrechter.  

Hoe staat het echter met het ondertekenen van een vaststellingsovereen-

komst (VSO)? Ik ga ervan uit dat als een werknemer ziek is en een VSO 

ondertekent, de werknemer geen uitbetaling van de ZW-uitkering krijgt 

vanwege een benadelingshandeling. Maar hoe staat het als je ziek wordt 

nadat de VSO ondertekend is? Heb je dan weer wel recht op ZW-uitkering? 

Als de werknemer op het moment van ondertekenen van de VSO gezond is 

en in de periode tussen ondertekening van de VSO en de uitdiensttreding ziek 

wordt, is er geen sprake van een benadelingshandeling en wordt de uitkering 

gedaan. De uitkering wordt ook aan de oud-werkgever toegerekend. Het gaat 

er bij de benadelingshandeling om dat de werknemer een actie onderneemt 

waardoor het zeker is dat een beroep op een sociale zekerheidsuitkering zal 

worden gedaan, terwijl dit niet nodig was omdat werkgever zelf loondoor-

betalingsplicht bij ziekte heeft. Ondertekent de werknemer de VSO als hij 

ziek is en doet hij een beroep op de Ziektewet op basis van die ziekte, dan is 

er wel sprake van een benadelingshandeling. In dit geval zal de werkgever 

vermoedelijk weinig kans hebben om de toerekening aan te vechten als de 

werknemer op het moment van ondertekenen gezond was. De VSO is namelijk 

rechtsgeldig. 
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BEZWAAR EN BEROEP

Schade na wijziging uitkering
In artikel 86 lid 2 van de WIA staat dat het UWV op aanvraag de schade 

vergoedt die de eigenrisicodrager lijdt door toepassing van artikel 117  

lid 1. Art 117 betreft de wijziging van de uitkering na bezwaar/beroep van 

de werkgever. Betekent dit dat als er bezwaar/beroep door de werknemer 

wordt gedaan de schade niet wordt vergoed? En dat als je werknemer 

bezwaar/beroep aantekent, je dit dan als werkgever ook altijd moet doen 

om te voorkomen dat het UWV de schade anders niet vergoedt?

Een werkgever is financieel verantwoordelijk voor de eerste 10 jaar WGA-

uitkering van de werknemer en heeft er belang bij om bezwaar en beroep aan 

te tekenen als de WGA-uitkering van een werknemer verlaagd kan worden.

De aanvraag door de werkgever waar dit artikel naar verwijst, heeft alleen 

betrekking op de periode tussen de herbeoordeling en het daadwerkelijk 

wijzigen van de uitkering in de situatie dat de werkgever zelf bezwaar en 

beroep heeft aangetekend op een WIA-beschikking. Over deze periode hoeft  

de werkgever niet de lasten te betalen als hij dit ook daadwerkelijk aanvraagt 

(daar gaat artikel 86 lid 2 over).

Dit artikel geldt inderdaad niet wanneer de werknemer de beroepsprocedure 

is gestart. Vanaf het moment van bekend maken van de beschikking moet 

er namelijk voor de werknemer altijd minimaal 6 weken tussen zitten (deze 

termijn is niet van toepassing als de uitkering gecorrigeerd wordt omdat deze 

te hoog was vastgesteld door eigen schuld of toedoen van de werknemer). 

Er zijn meer aandachtspunten om te controleren bij de doorbelasting van WGA-

uitkeringen. Als er sprake is van een overtreding door de werknemer waardoor 

het UWV een maatregel oplegt (Artikel 88) dan mag de WGA-uitkering niet 

worden uitgekeerd en ook niet worden doorbelast aan de werkgever.
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Recht op ZW-uitkering?
Een medewerker is met een vaststellingovereenkomst uit dienst gegaan  

per 1-12-2017 in verband met organisatorische redenen. Ze heeft zich  

op 21 januari bij het UWV ziekgemeld (met terugwerkende kracht) per 

1-12-2017. Ze heeft nooit een WW-uitkering aangevraagd. Ze heeft een 

chronische aandoening, die al jaren stabiel is. Het is wel heel toevallig dat  

ze geen WW aanvraagt, en zich ziek meldt op 21-01 met terugwerkende 

kracht tot precies de eerste dag na uitdiensttreding. We zijn eigenrisico-

drager voor de Ziektewet. Ik wil het UWV een oordeel vragen of deze 

mevrouw überhaupt recht heeft op een Ziektewetuitkering. Ze had zich 

toch veel eerder moeten melden hiervoor? Ik wil hiervoor een beslissing 

opvragen bij het UWV met het formulier “verzoek om een beschikking 

over een ziektewetuitkering”. Hoe kan ik mijn verzoek formuleren/

beargumenteren? Kunnen we hierover in bezwaar gaan? Ze had zich  

toch direct moeten melden? 

Jazeker, dit niet zomaar accepteren! Je kunt primair stellen dat hier geen recht 

is, omdat de nawerkingstermijn al lang voorbij is. Oftewel, als eigenrisicodrager 

Ziektewet mag je zelf het recht op een uitkering vastleggen en dan kun je 

dit voor een beslissing voorleggen aan het UWV. Het UWV geeft dan een 

beschikking af. Wijkt de beschikking af van de voorgelegde beslissing, dan kun 

je in bezwaar gaan. 

Mevrouw had zich direct op 1 december ziek moeten melden en heeft door 

dat niet te doen een deugdelijke controle onmogelijk gemaakt. De bedrijfsarts 

dient twee maanden later dan alsnog te beoordelen of er op 1 december ziekte 

was en als dat niet zo is, kan de claim worden afgewezen. Dan kan de werkgever 

een beslissing bij het UWV opvragen ‘geen recht op Ziektewet’. 

Stel dat ze er in slaagt om te bewijzen dat ze wel ziek was op 1 december, 

dan stel je benadeling op grond van artikel 45 j ZW (benadelingshandeling). 

Immers, ze heeft ingestemd met haar vaststellingsovereenkomst terwijl ze wist 

dat ze chronisch ziek was. 
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Doorbelasting ZW-uitkering bij ontslag op staande voet?
Als een arbeidsongeschikte medewerker op staande voet wordt ontslagen 

 omdat hij na het nemen van andere (loon-)sancties, structureel niet mee-

werkt aan zijn re-integratie, wordt dit dan de werkgever wel aangerekend 

via de gedifferentieerde ZW/WGA-premie?

In principe heeft de medewerker wel een recht op een ZW-uitkering, maar 

geen recht op uitbetaling omdat hij een benadelingshandeling heeft gepleegd. 

Door zijn ontslag op staande voet en het structureel niet meewerken aan 

re-integratie kan de ZW-eigenrisicodrager de uitkering afwijzen op grond 

van artikel 45 j Ziektewet (de benadelingshandeling). Is de werkgever geen 

eigenrisicodrager dan is het belangrijk om deze informatie reeds bij de ziek-

uit-dienst-melding mee te geven aan het UWV. De praktijk leert echter dat het 

UWV dit niet altijd (goed) controleert, waardoor de medewerker inderdaad 

alsnog een ZW-uitkering kan ontvangen, en deze zelfs aan de werkgever wordt 

doorbelast.

Ga daarom voor de Ziektewet altijd in bezwaar tegen de toekenning van 

een dergelijke uitkering in geval van ontslag op staande voet. Er is echter 

voor deze werknemer na 104 weken wachttijd wel een recht op WIA. En als 

betrokkene dan in de regeling WGA komt, gaat dit wel geld kosten binnen de 

gedifferentieerde WGA-premie (Werkhervattingskas). De WGA kent namelijk 

geen benadelingshandeling. Er kan hooguit een tijdelijke maatregel worden 

opgelegd. 
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EIGENRISICODR AGERSCHAP ZIEK TE WE T

Eerstejaars ZW-beoordeling bij twee dienstverbanden
Wij hebben een medewerker die twee dienstverbanden heeft. Het ene 

dienstverband is tijdelijk en tijdens haar ziekteperiode afgelopen. Het 

tweede dienstverband is een dienstverband voor onbepaalde tijd. De 

organisatie is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Nu neemt het UWV 

contact op omdat zij een eerstejaars Ziektewetbeoordeling willen gaan 

uitvoeren voor het tijdelijke contract dat is afgelopen. Is dat altijd nodig? 

Aangezien wij haar ook begeleiden vanuit de loondoorbetalingsver-

plichting? Bij het UWV geven ze aan dat de loondoorbetalingsverplichting 

en het ZW-eigenrisicodragerschap twee verschillende wetten zijn die 

afzonderlijk van elkaar uitgevoerd dienen te worden.

Elk dienstverband heeft zijn eigen werknemersrechten. Het klopt dat voor 

beide dienstverbanden twee verschillende trajecten lopen. En om vast te stellen 

of er nog een recht is in het tweede ziektejaar, zal vastgesteld moeten worden 

of ze in staat is om met gangbare arbeid 65% van haar loon te verdienen. 

Oftewel, de eerstejaars Ziektewetbeoordeling is nodig voor de ziekmelding 

van het tijdelijke contract. Het komt geregeld voor dat iemand twee banen 

heeft en bijvoorbeeld bij de ene baan niet ziekgemeld staat en voor de andere 

baan wel. Voor de ene baan heeft betrokkene dan wel de juiste krachten en 

bekwaamheden en voor de andere baan niet.
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Wel of niet re-integreren
Een werkgever is ZW-eigenrisicodrager. Wat zijn de risico’s als hij een  

ex-werknemer niet laat re-integreren in het eigen bedrijf? Volgt er  

dan een sanctie van het UWV? En wat zijn de risico’s als de werkgever  

de ex-werknemer wel laat re-integreren? 

Allereerst: door de werknemer wel te plaatsen wordt de ZW-uitkering lager. 

Dat is een voordeel, want de eigenrisicodrager Ziektewet (ERD ZW) betaalt 

immers de lasten van de Ziektewetuitkering aan de werknemer. Maar let op 

dat er door het aanbieden van het dienstverband geen vast contract ontstaat 

(ketenregeling). 

Het is veelal verstandig om de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd te 

laten eindigen als iemand ziek is op einde contractdatum. Veelal betaalt de 

werkgever 100% in het eerste ziektejaar en de Ziektewet is 70%. Als ERD ZW 

moet de werkgever wel blijven kijken welke arbeid er mogelijk is in spoor 1 

en als dat niet lukt in spoor 2. Dit is bevestigd door de rechtbank Den Haag 

in een uitspraak van 22 september 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:11402). Kern 

is dat ook na einde dienstverband een ERD ZW zich moet houden aan de re-

integratieverplichtingen in het eerste en tweede spoor. Dit is ook vastgelegd 

in de Werkwijzer poortwachter. Doet een werkgever dit niet, dan kan het 

UWV aan de (ex-)werkgever een loonsanctie opleggen en nog een derde jaar 

Ziektewetuitkering betalen. 

Als de werkgever wel een baan aanbiedt, heeft dit als voordeel dat er wellicht 

sneller een einde komt aan de ZW-uitkering of dat in ieder geval het bedrag 

wordt verminderd. Dit heeft alleen zin als de arbeid ook echt passend is en de 

werknemer het geboden loon ook waard is. Als de arbeid passend is, bespaart 

de werkgever ook de kosten van een tweedespoortraject. 

Een risico is dat goed gekeken moet worden of er wel eerst 6 maanden en  

1 dag tussen de dienstverbanden zit, want anders is er met de ketenregel 

wellicht direct een vast dienstverband. Het opnieuw aanbieden van een 

arbeidscontract wordt veelal pas na een half jaar ziekte gedaan en niet direct 
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aansluitend op het vorige contract. Verder moet de werkgever zich realiseren  

dat een succesvolle plaatsing er wel toe bijdraagt dat de instroomkans in de  

WIA kleiner wordt. WGA-instroom beperken is een goede reden om juist wel  

tot re-integratie in het eerste spoor over te gaan. 

Ziek voor of tijdens feitelijke ontslagdatum
Een werknemer met een vast dienstverband gaat met ontslag middels  

een vaststellingovereenkomst op initiatief van de werkgever en dus met 

behoud van WW-recht. Hij wordt echter voor de feitelijke ontslagdatum  

ziek. Komt deze werknemer voor rekening van de werkgever als deze  

ZW-eigenrisicodrager is?

Jazeker, deze ZW-uitkering komt voor rekening van de werkgever omdat deze 

eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. In deze casus is werknemer zelfs nog voor 

het einde dienstverband ziek geworden en is de rekening in ieder geval voor de 

eigenrisicodrager Ziektewet. Let op dat er ook een ziek-uit-dienst-melding bij het 

UWV dient te gebeuren op de laatste dag van het dienstverband. Verder is het 

belangrijk dat bij het tekenen van de vaststellingsovereenkomst de werknemer 

nog niet ziek was, want dan zou er sprake zijn van een benadelingshandeling 

door de werknemer conform artikel artikel 45 j Ziektewet. 

Het is zelfs nog mogelijk dat een werknemer recht heeft op een Ziektewet-

uitkering als de werknemer binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek 

wordt en nog geen nieuwe werkgever heeft. Ook dan komt de ZW-uitkering 

ten laste van de eigenrisicodrager Ziektewet. Dit is de nawerkingsregeling in de 

Ziektewet (artikel 46 ZW) die zegt: ‘als binnen 4 weken na einde dienstverband 

de werknemer ziek wordt bestaat recht op Ziektewet tenzij sprake is van een 

nieuwe werkgever of verkrijgen van het recht op een WW-uitkering’.
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Loonsanctie voor ZW-eigenrisicodrager
Kun je als eigenrisicodrager voor de Ziektewet een sanctie krijgen na 2 jaar 

verzuimbegeleiding? Vindt er überhaupt een poortwachtertoets plaats?

Het re-integratieverslag wordt inderdaad getoetst en er kan ook een 

sanctie worden opgelegd. Dit is in 2011 doorgevoerd met de Wet wijziging 

verrekening inkomsten met ziekengeld. De sanctie is een verlengde door-

betalingsverplichting van de Ziektewetuitkering tot maximaal 52 weken. 

Sinds de Werkwijzer Poortwachter, versie van 24 maart 2018, geldt ook de 

toetsing of de eigenrisicodrager Ziektewet voldoende onderzocht heeft of  

er in spoor 1 nog arbeid mogelijk is, ook al is er sprake van een ex-werknemer. 

De ZW-eigenrisicodrager moet de ex-werknemer blijven begeleiden alsof de 

werknemer nog tot hem in een dienstbetrekking zou staan (artikel 63a lid 1 ZW). 

De Werkwijzer Poortwachter is per 1 december 2018 weer opnieuw 

geactualiseerd. Er staat in de werkwijzer: ‘ De eigenrisicodrager Ziektewet is  

op dezelfde wijze als ieder andere werkgever verantwoordelijk voor re-integratie 

van zijn (ex-)werknemer in het eerste en het tweede spoor. Na het einde van  

het dienstverband zet hij de re-integratie voort alsof de werknemer nog bij  

hem in dienst is. Dit brengt met zich mee dat hij de mogelijkheden in Spoor 1 

moet blijven onderzoeken en zo mogelijk tot herplaatsing moet overgaan’.
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Geen verhaalsanctie voor ZW-eigenrisicodrager 
Klopt het dat ik als ZW-eigenrisicodrager geen verhaalsanctie kan krijgen  

als een medewerker ziek uit dienst gaat?

Als de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan re-integratie als een 

werknemer ziek uit dienst gaat, kan het UWV aan de publiek verzekerde 

werkgever een verhaalsanctie opleggen. Dit is mogelijk sinds juli 2011 als 

gevolg van de invoering van de Wet wijziging verrekening inkomsten met 

ziekengeld. Het UWV verhaalt dan de door hen uitbetaalde ziekengelduitkering. 

De duur van deze verhaalsanctie is gekoppeld aan de periode dat de werkgever 

te weinig gedaan heeft en is gemaximeerd op 52 weken. De verhaalsanctie 

wordt overigens binnen de eerste 14 weken van de arbeidsongeschiktheid nog 

niet opgelegd. 

Deze verhaalsanctie kan het UWV inderdaad niet opleggen aan de eigenrisico-

drager Ziektewet. Wanneer een werkgever besluit om eigenrisicodrager voor  

de Ziektewet te worden, wordt hij zelf verantwoordelijk voor de uitvoering 

van de Ziektewet. Er vindt dus geen toetsing meer plaats door het UWV of er 

voldoende aan re-integratie is gedaan. Er kan dan ook geen verhaalsanctie 

meer opgelegd worden: de werkgever betaalt immers de Ziektewetuitkering 

van de medewerker al.

Wanneer een medewerker na 104 weken een WIA-uitkering aanvraagt, 

beoordeelt het UWV wel of er gedurende de 104 weken voldoende aan 

re-integratie is gedaan. Als dit niet zo is, dan kan het UWV verlengde door-

betalingsverplichting van de Ziektewetuitkering tot maximaal 52 weken 

opleggen. De eigenrisicodrager Ziektewet betaalt dan nog maximaal 52 het 

ziekengeld door.
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LOONDOORBE TALING

Minder uren op verzoek van de werknemer zelf
Een medewerker met een dienstverband voor 30 uur is nu 8 maanden 

ziek en re-integreert op een andere afdeling van de organisatie waar 

hij werkzaam is. Tijdens deze periode is zijn dienstverband op zijn 

eigen verzoek verminderd naar 24 uur. Wat zijn hiervan de gevolgen 

voor werkgever en hemzelf? Zijn hier op de een of andere manier voor 

werkgever nog (financiële) risico´s aan verbonden?

Zolang er sprake is van re-integratie, dient de werkgever gewoon de 104 weken 

loondoorbetalingsplicht bij ziekte vol te maken conform de verplichting uit BW 

of cao. Dus minimaal 70% van het (gemaximeerde) dagloon (of hoger indien 

dat in de cao staat). Op het moment dat werknemer zelf vrijwillig uren inlevert 

en het contract wordt officieel aangepast naar 24 uur, is er nog maar plicht tot 

loondoorbetaling voor 24 uur. Echter, beseft de werknemer wel dat hij dan 

vrijwillig werknemersrechten inlevert, terwijl hij recht heeft op 104 weken 

loondoorbetaling bij ziekte? Kortom, tijdens de re-integratie moet er gewerkt 

worden aan plaatsing in structureel werk in passende arbeid, bij voorkeur en 

indien haalbaar voor de volle urenomvang. Is dit intern niet beschikbaar, dan 

dient er daarnaast een tweedespoortraject gestart te worden.

Verder komt bij mij de vraag op of de werknemer wel echt vrijwillig zijn 

uren naar beneden heeft laten aanpassen in zijn arbeidscontract. Is dit niet 

gestimuleerd door de werkgever? En heeft de werkgever echt goede voor-

lichting gegeven van de gevolgen van het opzeggen van zijn werknemers-

rechten? Juist omdat werknemer ziek is, vind ik dat niet getuigen van goed 

werkgeverschap. 
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Maximum termijn loondoorbetaling 
Stel, een werknemer wordt minder dan 35% arbeidsongeschikt beoordeeld. 

De 104 weken loon bij ziekte zijn betaald. De bedongen arbeid blijft het-

zelfde, alleen de uren zijn aangepast. Hij werkt dus minder uren in dezelfde 

baan en krijgt geen nieuw contract, dus de werkgever hoeft bij nieuwe 

uitval/ziekte geen loon door te betalen. Werknemer is 42 jaar oud en blijft 

tot 65 jaar bij de werkgever in loondienst. Geldt dan dat er 23 jaar lang 

geen loon meer betaald hoeft te worden bij nieuwe uitval/ziekte of zit daar 

een maximum termijn aan?

Er zit officieel geen maximum termijn aan. Indien na verloop van tijd is 

gebleken dat er wel gesproken kan worden over nieuw bedongen arbeid omdat 

de kerntaken wezenlijk anders zijn, moet er wel weer opnieuw betaald worden. 

Jurisprudentie leert ook dat hoe meer tijd verlopen is, hoe meer de werknemer 

er vanuit mag gaan dat het zijn nieuw bedongen arbeid is (LJN: BY1289).

Valt een werknemer binnen vijf jaar door dezelfde oorzaak weer uit, dan heeft 

de werknemer het recht om een melding verslechterde gezondheid bij het 

UWV te doen. De werknemer kan dan op basis van artikel 55 WIA alsnog zonder 

wachttijd recht krijgen op een WIA-uitkering. Voorwaarde is dat er sprake is van 

dezelfde oorzaak.

Veel werkgevers geven na afloop van 104 weken geen nieuw contract aan de 

werknemer, maar laten het oude contract doorlopen. Daarbij geven ze aan dat 

werknemer nog niet volledig hersteld is maar een deel van de werkzaamheden 

weer verricht. Hiervoor staat op www.verefi.nl een voorbeeldbrief ‘gedeeltelijke 

voortzetting van de bedongen arbeid’. Dan is het wel belangrijk om voorlichting 

te geven aan de werknemer dat er voor de werkgever bij ziekte geen nieuwe 

wachttijd gaat lopen en dat werknemer mogelijk wel in aanmerking komt voor 

een WIA-uitkering bij hernieuwde uitval met dezelfde oorzaak. 

Overigens geldt artikel 55 WIA alleen voor de eerste vijf jaar na de WIA-

beoordeling. Een goed werkgever biedt na vijf jaar alsnog een nieuw contract 

aan. Oftewel de gedeeltelijke voortzetting van de bedongen arbeid blijft niet 

oneindig door lopen. 

V R A A G 

018



Fictieve dienstbetrekking

De stagiaire is niet 
werkzaam in een echte 
dienstbetrekking, maar 
ontvangt een stagevergoeding. 

Zij is verzekerd voor de Ziektewet en 
Wajong en valt onder de Zvw. 

Je hoeft geen premies werknemers-
verzekeringen in te houden. 

De stagiaire valt niet onder de 
loondoorbetalingverplichting bij 
ziekte en heeft ook geen recht op 
een WIA-uitkering. 

Echte dienstbetrekking

De stagiaire ontvangt 
een reële beloning, 
de gewone regels voor 
loonheffingen gelden. 

Zij is verzekerd voor alle werk-
nemersverzekeringen. 

Je moet premies werknemers-
verzekeringen inhouden en de 
ingehouden inkomensafhankelijke 
bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 
aan haar vergoeden.

30

Loondoorbetalingsplicht voor stagiaire?
Als een werkgever een stagiaire in dienst heeft waarvoor hij SV-loon 

afdraagt en deze stagiaire wordt ziek, heeft de werkgever dan een 

loondoorbetalingsverplichting gedurende het contract? 

Het antwoord op je vraag is afhankelijk van de beloning die de stagiaire 

ontvangt tijdens de stage. Krijgt de stagiaire een reële beloning (bijvoorbeeld 

het minimumjeugdloon) of een stagevergoeding?

Bij een reële beloning is er een echte dienstbetrekking en is de stagiaire een 

gewone werknemer. Betaalt het bedrijf een stagevergoeding onder het  

minimumloon, dan is er een fictieve dienstbetrekking. Bij een fictieve dienst-

betrekking heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting en na een 

ziekmelding valt de stagiaire direct onder het vangnet van de Ziektewet. Er is 

ook geen recht op een WIA-uitkering. 

Hieronder de sociale zekerheidsrechten bij een echte dienstbetrekking en een 

fictieve dienstbetrekking:
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Wel of niet nieuw contract 
Een medewerker heeft een WIA-beoordeling gehad en heeft een arbeids-

ongeschiktheidspercentage van 27,66%. De medewerker kan deels zijn 

oude werkzaamheden nog verrichten, maar doet dit in een langzamer 

tempo en daarnaast verricht hij gedeeltelijk werkzaamheden van een lagere 

functie. Nu heeft de arbeidsdeskundige aangegeven dat de medewerker 

in de lagere functie gaat werken om te bekijken of dit werk passend is. De 

medewerker krijgt een lager salaris, dat behoort bij die lagere functie. Mijn 

idee is dat er een nieuwe overeenkomst van kracht zou kunnen worden 

door de nieuwe functie? Kan de werkgever niet beter de medewerker in de 

oude functie laten zitten en 72,34% van het oude loon betalen en op deze 

manier de komende maanden aankijken of hij de werkzaamheden vol kan 

blijven houden?

Bepalend voor wel of niet een nieuwe loondoorbetalingsverplichting is of 

de passende arbeid van de werknemer aangemerkt kan worden als nieuw 

bedongen arbeid. Als eerst wordt onderzocht of de nieuwe arbeid passend is, 

kan het re-integratietraject worden vervolgd en wordt persoon niet hersteld 

gemeld. Er moet wel worden aangegeven dat als de nieuwe arbeid goed 

gaat, werknemer een nieuw contract krijgt voor de nieuwe functie. Oftewel, 

leg duidelijk de afspraken vast op het moment van 104 weken ziekte. Dat 

is eigenlijk het allerbelangrijkste. Een rechter kijkt altijd naar hetgeen er is 

afgesproken. 

Dus een soort proefplaatsing met salaris op loonwaarde ten tijde van de 

voortzetting van de re-integratie om te beoordelen of het werk passend is.  

Dit kan maximaal zo’n drie maanden duren. Daarna moet er voldoende  

beeld zijn en kun je de werknemer alsnog een nieuw contract aanbieden.

In ieder geval kan de werkgever de loonwaarde aanpassen omdat de  

104 weken ziekte voorbij zijn. De werkgever bepaalt de loonwaarde van 

hetgeen werknemer op dit moment doet (maar houdt een slag om de arm  

of de arbeid duurzaam passend is, wat eerst nog getoetst gaat worden). Dit 

kan dus niet al te lang. Anders is het logisch dat de passende arbeid de nieuw 
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bedongen arbeid is geworden en volgt er voor de werkgever bij hernieuwde 

uitval een nieuwe periode van loondoorbetaling van 104 weken. 

Maak dus duidelijke afspraken dat er eerst bekeken wordt of werknemer 

geschikt is voor deze nieuwe functie voordat er een nieuwe arbeidsovereen-

komst wordt aangeboden. Mijn advies is dit elke week te laten evalueren door 

leidinggevende en werknemer. 

Vaststellingsovereenkomst bij IVA binnen de 104 weken wachttijd
Wat zijn de gevolgen voor IVA bij een vaststellingsovereenkomst tijdens 

de periode van loondoorbetalingsverplichting? Situatie: werknemer is 

terminaal. Vervroegde WIA is aangevraagd en IVA is toegekend door UWV. 

Werkgever betaalt conform wetgeving en CAO in het tweede jaar 70%. 

Werkgever wil met werknemer een vaststellingsovereenkomst tekenen 

en daarbij een bedrag aan werknemer meegeven dat gelijk staat aan 

een transitievergoeding. Heeft dit gevolgen voor de uitkering waarop 

werknemer nu recht heeft?

Allereerst: wat zijn de gevolgen voor een eventueel nabestaandenpensioen als 

er nu een vaststellingsovereenkomst wordt getekend? Ik zou dat namelijk nooit 

doen als iemand terminaal ziek is. Veelal is er een risicodekking, wat inhoudt dat 

er alleen maar nabestaandenpensioen is zolang het dienstverband loopt. Het 

lijkt heel sociaal om een transitievergoeding mee te geven, maar eerst zullen 

alle gevolgen van de vaststellingsovereenkomst in beeld moeten zijn en dan 

met name voor het recht op nabestaandenpensioen.

Vanaf 2020 is het mogelijk (zelfs tijdelijk tussen 1 april en 1 september 2020  

met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015) een compensatie voor de transitie- 

vergoeding te krijgen in geval van ontslag bij langdurige arbeidsongeschikt-

heid. Deze regeling is in dit geval echter niet van toepassing, omdat de 

compensatie alleen wordt uitgekeerd als de volledige 104 weken doorlopen 

zijn. De vergoeding wordt ook gemaximeerd op de hoogte van het ziekengeld 

dat gedurende 104 weken betaald is. Het is dus goed je te realiseren dat de Wet 
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Compensatieregeling Transitievergoeding (wet CT) niet opgaat als er al tijdens 

de 104 weken een einde wordt gemaakt aan het dienstverband. 

Uitval door andere oorzaak
Een medewerker is 25% arbeidsongeschikt beoordeeld. Hij is blijven werken 

in eigen werkzaamheden; contract en uren zijn niet gewijzigd. Hij valt nu 

uit met andere klachten. Kan ik een ophoging aanvragen, aangezien de 

104 weken loondoorbetaling al doorlopen zijn? Of kan ik dat niet omdat 

er sprake is van uitval door een andere oorzaak? Of hoef ik eigenlijk 

(theoretisch) medewerker helemaal niet te betalen? 

Dit is de schrijnende situatie dat er geen recht is op loondoorbetaling bij ziekte 

indien de bedongen arbeid niet is gewijzigd en betrokkene ook niet volledig 

hersteld is geweest. 

Is de betrokkene langer dan 28 dagen volledig hersteld geweest, dan geldt 

er wel loondoorbetalingsplicht. Is duidelijk vastgelegd dat de re-integratie-

afspraken zijn voortgezet? Werknemers claimen vaak bij de kantonrechter dat 

ze óf volledig hersteld zijn geweest óf dat er sprake is van nieuw bedongen 

arbeid. En dit zou wel degelijk van toepassing kunnen zijn als er geen duidelijke 

re-integratie-afspraken zijn gemaakt. Communicatie is bij deze trajecten van 

wezenlijk belang. Zie hiervoor bijvoorbeeld het arrest Oskam/Kummeling van  

30 september 2011. 

Alleen bij eenzelfde oorzaak is artikel 55 WIA mogelijk. Dat houdt in dat zonder 

wachttijd binnen vijf jaar na de vorige beoordeling en uitval met dezelfde 

oorzaak alsnog een WIA-recht toegekend kan worden. Hier is echter geen sprake 

van dezelfde oorzaak.

De werknemer kan wel WW aanvragen als hij beschikbaar is voor de arbeids-

markt. Anders valt hij voor de WW ook buiten de boot. Dan wordt het bijstand 

(Participatiewet via de gemeente, maar daarvoor geldt partnertoets en 

vermogenstoets). 
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Loondoorbetaling in mindering op WGA-uitkering
Ik heb een uitspraak gezien van de Centrale Raad van Beroep (zaaknummer 

14/4869 WIA) waarbij werknemer opnieuw uitvalt na de wettelijke wachttijd 

van 104 weken, waarbij hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was. 

Werknemer had na 104 weken het eigen werk nagenoeg volledig hervat. 

Hij valt binnen 5 jaar opnieuw uit, doet melding verslechterde gezondheid 

en krijgt een WGA Loongerelateerde uitkering (LGU) toegekend. Het 

maandelijks aan uitkering te betalen bedrag is echter op nihil gesteld, 

omdat het maandinkomen van werknemer het WIA-maandloon overtreft. 

De werkgever moet opnieuw 2 jaar betalen. Een soortgelijk verhaal kwam  

ik ook in een beschikking tegen. Werkgever heeft dus opnieuw een loon-

doorbetalingsverplichting als werknemer opnieuw uitvalt in dezelfde 

functie? 

Als de werknemer langer dan vier weken volledig hersteld is voor de eigen 

bedongen arbeid, dan gaat er een nieuwe loondoorbetalingsplicht voor de 

werkgever lopen. Zelfs als al eerder de wachttijd voor deze bedongen arbeid is 

volgemaakt. Dat de werknemer wel een WGA-LGU krijgt toegekend, is voor hem 

heel erg nadelig, want de loondoorbetalingsplicht van de werkgever wordt nu 

in mindering gebracht op zijn uitkering. Oftewel de uitkering is nihil, maar hij 

soupeert nu wel zijn WGA-LGU-rechten op. 

Het enige dat werkgever had kunnen doen, is aantonen dat er geen sprake 

was van volledig herstel, maar dat er nog beperkingen waren en werknemer 

slechts gedeeltelijk was teruggekeerd. Dan was er geen nieuwe loondoor-

betalingsplicht gaan lopen.

Maar de hoofdregel blijft: vier weken volledig herstel is opnieuw betalen!
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Wel of geen nieuw contract na einde wachttijd bij gedeeltelijk herstel
Moet ik nu wel of niet iemand die niet volledig hersteld is, maar voor een 

groot deel zijn arbeid kan verrichten, een nieuw arbeidscontract geven na 

einde wachttijd? Want wat gebeurt er als deze werknemer op een gegeven 

moment ook voor deze werkzaamheden arbeidsongeschikt raakt? Gaat er  

dan een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling lopen of niet?

In grote lijnen zijn er drie situaties waarin de werkgever een nieuwe loondoor-

betalingsverplichting heeft voor een werknemer die al eerder een periode van  

104 weken het loon doorbetaald heeft gekregen bij ziekte:

De vraag is dus of de passende arbeid die de werknemer na 104 weken verricht, 

beschouwd kan worden als nieuw bedongen arbeid. Dan is er namelijk een 

nieuwe periode van loondoorbetaling van 104 weken van toepassing met alle  

re-integratieverplichtingen die daarbij horen. Zijn de kerntaken gewijzigd of heeft 

de werknemer een opleiding gevolgd om de passende arbeid te kunnen doen, 

dan is er volgens de jurisprudentie al snel sprake van nieuw bedongen arbeid. 

Is de werknemer werkzaam in aangepast eigen werk, dan kan er gesproken 

worden van een gedeeltelijke voortzetting van de oude bedongen arbeid. Bij 

een gedeeltelijke voortzetting (aangepast eigen werk) geldt er geen nieuwe 

loondoorbetalingsplicht bij hernieuwde uitval. Wees hier als casemanager wel 

uiterst voorzichtig mee. De werknemer kan bij de kantonrechter proberen aan te 

tonen dat hetgeen hij in de praktijk doet uiteindelijk wel nieuw bedongen arbeid is 

geworden. Werknemer eist dan een nieuwe loondoorbetaling bij 104 weken ziekte. 

als een nieuwe arbeids-
overeenkomst is aangeboden

als de werknemer minimaal  
28 dagen volledig hersteld is 
geweest en zijn bedongen  
arbeid heeft uitgevoerd

als de passende arbeid nieuw
bedongen arbeid is geworden
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Is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte volgemaakt?
We hebben een werknemer die een half jaar geleden niet naar de WIA-

keuring is gegaan omdat hij al bijna weer volledig hersteld was, maar nu 

blijkt dat de beperkingen weer toenemen. Het is mij niet duidelijk of we 

opnieuw 104 weken loondoorbetalingsplicht hebben? Afgelopen half jaar 

hebben we niets meer aan zijn re-integratie gedaan. 

Heeft de werkgever deze werknemer wel of niet volledig hersteld gemeld?  

Wat heeft de werkgever na deze 104 weken dan wel gedaan? Lag er nog een 

plan van aanpak voor re-integratie die op een later moment weer geëvalueerd 

zou worden? En heeft de werknemer volledig zijn loon ontvangen of er is 

minder betaald vanwege de arbeidsongeschiktheid?

Als de werknemer gaat stellen dat hij langer dan 28 dagen volledig hersteld 

is geweest en de werkgever kan dat niet weerleggen, dan zal de werkgever 

opnieuw 104 weken moeten gaan betalen. Als de werkgever wel aan kan 

geven dat de wachttijd van 104 weken reeds is volgemaakt en hij alleen maar 

betaalt voor de werkzaamheden die werknemer nog wel uitvoert, dan zit de 

loondoorbetalingsplicht erop. 

De werknemer doet er verstandig aan om alsnog een WIA-keuring aan te 

vragen. Bij de poortwachtertoets kan blijken dat de werkgever onvoldoende 

aan de re-integratie heeft gedaan en dat er dus een loonsanctie van toepassing 

is. Deze situatie had beter geregeld kunnen worden met een WIA-uitstel om 

in die periode te toetsen of de werknemer wel echt volledig hersteld was. Nu 

is er niets meer van de re-integratie vastgelegd, dus ook niet de beperkingen. 

De werknemer kan dan eenvoudig stellen dat hij zijn werkzaamheden weer 

gewoon verricht net zoals voordat hij ziek werd en dat hij dus meer dan  

28 dagen hersteld was. En dan moet werkgever wel opnieuw een nieuwe 

periode van 104 weken gaan betalen. 
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Nieuwe loondoorbetalingsplicht en zonder wachttijd alsnog recht  
op WIA 
We hebben een jaar geleden aan een werknemer die bij de WIA-keuring 

minder dan 35% arbeidsongeschikt beoordeeld werd, een nieuw contract 

aangeboden omdat hij bij ons compleet andere werkzaamheden is gaan 

doen. Binnen dit jaar werd de werknemer opnieuw ziek op basis van 

dezelfde oorzaak als zijn eerdere arbeidsongeschiktheid. Werknemer heeft 

melding verslechterde gezondheid gedaan en een WIA-uitkering toegekend 

gekregen zonder wachttijd, maar het UWV trekt de loondoorbetaling af van 

haar uitkering. Ze geven aan dat onze loondoorbetalingsplicht voorgaat?  

Is dit correct? 

Allereerst is mijn vraag: welke WIA-uitkering heeft werknemer alsnog 

toegekend gekregen? Er is namelijk verschil tussen een WGA-uitkering of een 

IVA-uitkering. Bij een 35-minner is er inderdaad voor de werkgever een nieuwe 

loondoorbetalingsplicht, omdat de werknemer geplaatst is in andere passende 

arbeid en daarbij een nieuw contract heeft gekregen. De werknemer heeft bij 

toename van arbeidsongeschiktheid met dezelfde oorzaak als de eerdere uitval, 

binnen vijf jaar zonder wachttijd recht op een WIA-uitkering. Dit is geregeld in 

artikel 55 WIA. De werknemer heeft dan een WIA-uitkeringsrecht gebaseerd op 

het dagloon dat hij verdiende voor de eerste ziektedag van de eerdere uitval.

Stel dat artikel 55 WIA van toepassing is, maar de werkgever ook een nieuwe 

loondoorbetalingsplicht bij ziekte heeft, dan gaat deze voor de uitkering van 

een WGA-recht (dus moet de werkgever gewoon het volledige ziekengeld 

betalen!). De werknemer heeft dan wel het nadeel dat de WGA-uitkering 

al wel ingaat maar nog niet tot uitbetaling komt. Daarmee wordt zijn WGA 

loongerelateerde uitkeringsperiode opgesoupeerd. Een eventuele IVA-uitkering 

kan wel worden verrekend met een nieuwe loondoorbetalingsplicht van de 

werkgever.

Het algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten regelt namelijk 

dat een loondoorbetalingsplicht bij ziekte of een ZW-uitkering voorgaat 

(prevaleert) als er vanuit datzelfde dienstverband tegelijkertijd recht 

ontstaat op een WGA-uitkering. Maar als er sprake is van een IVA-uitkering, 
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dan is de regel dat de IVA-uitkering wel verrekend mag worden met de 

loondoorbetalingsplicht bij ziekte; dit is geregeld in artikel 7 : 629 lid 5 BW. 

Loondoorbetaling na einde no-risk
Heeft de werkgever voor een WGA-gerechtigde werknemer na het einde 

van de no-riskpolis een loondoorbetalingsplicht bij verzuim door ziekte? 

Tijdens de no-riskperiode is er de mogelijkheid van Ziektewetvangnet. 

Maar daarna? Er is al ooit 104 weken doorbetaald. En maakt het nog uit  

of de medewerker nieuw bedongen arbeid heeft gekregen?

Ook als er een WGA-toekenning is, is het van belang om te kijken wat er 

gebeurd is met de arbeidsovereenkomst. Als er een gedeeltelijke voortzetting 

van de oude bedongen arbeid is (dus rekening houdend met de beperkingen) 

maar er is geen nieuw contract gegeven, dan zit de loondoorbetalingsplicht 

erop. Er is dan geen verplichting meer voor de werkgever om te betalen en 

derhalve ook geen ZW-uitkeringsrecht.

De ZW-vangnetconstructie voor de eerste vijf jaar na in dienst blijven van de 

WGA’er is alleen van toepassing als werkgever een loondoorbetalingsplicht 

heeft. Vaak geven werkgevers met een WGA-beschikking wel een nieuw 

contract en dan is er altijd wel ZW-vangnet. Het UWV kijkt in de praktijk ook 

lang niet altijd naar alle omstandigheden, maar keert gewoon ZW-vangnet 

uit indien iemand binnen vijf jaar weer opnieuw uitvalt. Valt de werknemer 

na vijf jaar uit na het in dienst blijven met een WGA-uitkering, dan is er geen 

Ziektewetvangnetuitkering meer. 

Een werkgever kan er toch bewust voor kiezen om geen nieuw contract te  

geven, met als argument dat hij verwacht dat het binnen afzienbare tijd 

slechter met de werknemer zal gaan en hij niet opnieuw aan een tweejarige  

re-integratieverplichting tijdens een hernieuwde ziekte-uitval wil vastzitten.  

Is de arbeid wezenlijk veranderd en is er dus sprake van nieuw bedongen  

arbeid op basis van de feitelijke situatie, dan maakt wel of niet een nieuw 

contract niet uit en moet werkgever ALTIJD weer opnieuw gaan betalen.
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LOONKOSTENVOORDEEL 

Verschillende doelgroepen Wtl
Is er verschil tussen de no-riskdoelgroep en de doelgroep voor het 

loonkostenvoordeel? 

Het loonkostenvoordeel is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein 

(Wtl). De doelgroep voor het loonkostenvoordeel is groter dan die van de  

no-riskpolis. Dat komt doordat het loonkostenvoordeel voor meerdere groepen 

geldt, namelijk alle personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

De overheid wil bereiken dat werkgevers deze mensen sneller in dienst nemen 

maar ook in dienst houden. De Wtl bestaat uit drie soorten tegemoetkomingen 

voor werkgevers:

1.  Lage-inkomensvoordeel (LIV)

2.  Jeugd LIV - tegemoetkoming voor verhoging minimumjeugdloon 

3.  Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel is weer opgesplitst in: 
• LKV oudere werknemer 
• LKV arbeidsgehandicapte werknemer 
• LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden 
• LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer 

De personen die vallen onder het LKV arbeidsgehandicapte werknemer, 

herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer en doelgroep banenafspraak en 

scholingsbelemmerden vallen ook onder de no-riskpolis. 

Dit is niet het geval voor het LKV oudere werknemer. Voor het LKV oudere werk-

nemer moet iemand ten minste een maand voorafgaand aan de indiensttreding 

een uitkering van het UWV hebben gehad. Ook mag betrokkene niet in de 

zes maanden voor het begin van het dienstverband reeds voor die werkgever 

hebben gewerkt. 

Het kan overigens ook zo zijn dat deze persoon ook nog valt onder het 

actieplan voor de no-riskpolis voor de oudere langdurige werkloze. Die is 

tijdelijk ingesteld in 2018 en 2019 voor de 56-plussers die langer dan 1 jaar 

werkloos waren voor de indiensttreding. 
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LKV bij in dienst nemen ex-werknemer? 
Werknemer is de WIA ingestroomd en daarna ontslagen. Hij wordt nu 

weer ingehuurd als zzp’er. Werkgever vraagt zich af of hij recht heeft op 

loonkostenvoordeel als hij werknemer wederom in loondienst neemt.  

Mij lijkt het van niet, omdat werknemer in eerste instantie niet in dienst  

is gebleven en de drie jaar LKV alleen geldt voor een nieuwe werkgever.

De werknemer is ontslagen, ingehuurd als zzp’er en zou nu weer in dienst 

kunnen komen. Je constateert terecht dat er geen loonkostenvoordeel (LKV) 

mogelijk is voor het in dienst houden (LKV herplaatsing arbeidsgehandicapte 

werknemer). Deze LKV zou 1 jaar zijn ad. 6.000 euro bij een fulltime dienst-

verband. Er is wel een mogelijkheid om LKV te ontvangen voor een nieuwe 

indiensttreding. Deze kan in totaal 3 jaar duren en bedraagt ook maximaal 

6.000 euro per jaar. De tijd tussen het ontslag en het weer in dienst komen moet 

dan ten minste zes maanden zijn geweest.

Loonkostenvoordeel na proefplaatsing
Als je iemand in een proefplaatsing hebt zitten, krijg je dan wanneer  

je hem een baan aanbiedt nog steeds het loonkostenvoordeel? Je hebt 

tenslotte al twee maanden gratis een werknemer gehad. 

Jazeker, ook na de proefplaatsing is het loonkostenvoordeel gewoon van 

toepassing. Er gaat immers op dat moment een nieuwe dienstbetrekking lopen. 

Het enige dat bijzonder is bij de proefplaatsing, is dat je daarna geen proeftijd 

meer mag toepassen.
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LOONSANC TIE

Loonsanctie te laat opgelegd?
In art 25 WIA lid 10 lees ik dat een loonsanctie uiterlijk zes weken voor  

einde wachttijd opgelegd moet worden. Een werkgever krijgt de loon-

sanctie pas drie weken voor einde wachttijd opgelegd. Hij is echter wel 

gebeld dat er wellicht een loonsanctie opgelegd zou worden. Deze moest 

echter eerst nog door de commissie heen. In dat gesprek is niet aangegeven 

dat de reactie op de WIA-aanvraag later zou komen. Naar mijn idee kan de 

werkgever nu succesvol bezwaar indienen omdat het UWV volgens de wet 

de loonsanctie te laat heeft op gelegd. Klopt dit?

Het UWV dient normaliter uiterlijk zes weken voor het einde van de wachttijd 

de beslissing te nemen (uitgaande van een tijdige aanvraag WIA). Als het UWV 

te laat is met haar beslissing, wordt de loonsanctie evenredig verkort indien de 

werkgever een bekortingsverzoek doet. Dit is geregeld in artikel 25 van de WIA. 

Na 104 weken mag het UWV in het geheel geen loonsanctie meer opleggen. 

In de casus zegt UWV dat werkgever in de gelegenheid wordt gesteld met een 

deugdelijke grond te komen. Wordt er geen deugdelijke grond vastgesteld 

die onvoldoende inspanningen rechtvaardigt, dan gaat het voorstel voor de 

loonsanctie naar de landelijke loonsanctiecommissie. Is deze akkoord, dan kan 

pas de loonsanctie worden opgelegd. Zolang de 104 weken niet zijn verstreken 

kan dit nog steeds. Nogmaals: is de datum van het opleggen van de loonsanctie 

korter dan zes weken voor einde wachttijd, dan geldt de evenredige bekorting: 

drie weken in het geval van de casus.

Bezwaar aantekenen tegen de rechtmatigheid van de loonsanctie omdat deze 

te laat zou zijn, heeft dus geen zin.
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Te laat met 42e weekmelding aan UWV
Stel dat een werkgever 26 weken te laat is met de 42e-weeksmelding naar 

UWV. Krijgt hij dan alleen de bestuurlijke boete? Of zou de werknemer 

de loondoorbetaling van die 26 weken kunnen claimen? En wat zou er 

gebeuren als er geen 42e-weeksmelding naar het UWV werd gedaan? 

Volgens de wet geldt er een bestuurlijke boete voor te laat melden. Voor niet 

melden of pas melden tijdens de WIA-aanvraag zal vermoedelijk de maximum 

boete van € 455 gelden. De bedragen zijn als volgt opgebouwd:
• Te laat, dus na de 42e week, geeft een boete van maximaal € 455.
• De hoogte van de boete hangt af van het aantal dagen dat men de ziekte  

te laat meldt: bij minder dan 7 dagen te laat is de boete € 70. Tussen 7 en  

28 dagen te laat is de boete € 230. Bij meer dan 28 dagen te laat is de boete  

€ 455. Er kan door het UWV ook een boete van € 455 gegeven worden als  

de eerste ziektedag fout is opgegeven.

Echter, in de praktijk legt het UWV bij een te late 42e-weeksmelding geen 

boetes op omdat ze van mening zijn dat nut en noodzaak in relatie tot  

re-integratieverplichting niet aanwezig is. De boete-oplegging zou dan  

alleen maar een tegengesteld effect geven.

Het UWV gebruikt sinds 2008 de periode van 42 weken (dat was voor 2008 

nog 13 weken). Er hoeven ook geen hersteldmeldingen meer doorgegeven 

te worden. Het UWV gebruikt de 42e-weekmelding om na 44 weken aan 

werkgever en werknemer een brief te sturen waarin zij nog eens op hun  

re-integratieverplichtingen worden gewezen. Doordat de ziekmelding nu  

pas twee weken tevoren gedaan is, is het aantal werknemers dat in die twee 

weken herstelt zo klein dat het niet meer zo belangrijk is te weten wie van  

de na 42 weken ziek gemelde werknemers, na 44 weken nog steeds ziek is. 

Het is wel belangrijk om de 42e-weekmelding op tijd te doen. Onlangs vertelde 

een casemanager dat het UWV aangaf dat de WIA-beoordeling later ingepland 

werd omdat de werkgever te laat was met de 42e-weekmelding. Dit is in mijn 

ogen erg ver gezocht en wettelijk ook niet juist. 
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Loonsanctie bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd
Stel een werknemer is twee jaar ziek en zal over enkele maanden de AOW-

gerechtigde leeftijd bereiken. In haar arbeidsovereenkomst staat vermeld 

dat zodra zij de AOW-leeftijd bereikt heeft, haar dienstbetrekking van 

rechtswege eindigt. Nu wil het geval dat gezien haar leeftijd en haar loon 

werkgever geen 2e spoor gaat inzetten, dus de kans is aanwezig dat er een 

loonsanctie gegeven gaat worden door het UWV. Loopt deze loonsanctie 

dan dus evengoed voor een jaar door (totdat het hele re-integratiedossier 

in orde is) of zal deze sowieso stoppen bij haar AOW-leeftijd? Omdat dan  

de loondoorbetalingsverplichting stopt?

Allereerst is van belang dat als de werknemer binnen één jaar na het einde 

van de wachttijd de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, mag worden afgezien 

van een tweedespoortraject. Voorwaarde is wel dat beide partijen hiermee 

instemmen. Heeft de werknemer daar dus mee ingestemd, dan is dat dus geen 

reden voor een loonsanctie. Dit is bevestigd in de Werkwijzer poortwachter, 

versie 1 december 2018 op pagina 17.

De andere vraag is of de eventueel opgelegde loonsanctie ook stopt 

wanneer het arbeidscontract van rechtswege eindigt door het bereiken 

van de AOW-leeftijd. Ja, dat is correct. Bij een van rechtswege einde van de 

arbeidsovereenkomst, eindigt ook de loonsanctie. De werknemer gaat immers 

over naar de AOW, waardoor er geen gezagsverhouding meer bestaat met de 

werkgever en er dus ook geen partij meer is die verantwoordelijk is voor de 

resterende tijd van de loonsanctie.
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Geen loonsanctie bij bestaand WAO-dossier
Een werknemer heeft een WAO 35%. No-risk is verlopen, dus werkgever 

krijgt geen vangnet. Werknemer heeft toegenomen klachten, het eigen 

werk lijkt niet meer passend. Hij is nu ruim één jaar ziek. Is werkgever 

verplicht om naast 104 weken loondoorbetaling ook een arbeidsdeskundig 

onderzoek en spoor 2 in te zetten? Met andere woorden: hoe zit het met de 

re-integratieplicht en het sanctierisico?

De werkgever moet wel voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen gedurende 

104 weken wachttijd. Bij toename van arbeidsongeschiktheid bij een 

lopende WAO-uitkering wordt de WAO-uitkering mogelijk wel na 104 weken 

opgehoogd. Er volgt geen loonsanctie van het UWV, omdat de WAO-poort al 

eens is doorlopen en nu het loonsanctierisico gekoppeld is aan de WIA.

Het loonsanctierisico voor de werkgever is uitgewerkt in art. 25 lid 9 WIA en  

art. 25 lid 14 WIA en is daarmee gekoppeld aan de WIA-aanvraag, en dus niet 

aan de WAO-aanvraag. 

Dat er geen loonsanctie opgelegd kan worden, doet echter niets af aan de  

re-integratieverplichtingen die een werkgever uiteraard wel heeft. De 

werknemer kan de werkgever namelijk wel civielrechtelijk aansprakelijk 

stellen als deze zich niet aan zijn re-integratieplicht houdt. Dit komt in de 

praktijk nagenoeg niet voor. De werknemer kan ook het beëindigen van het 

dienstverband heel moeilijk maken. Als de werkgever een ontslagvergunning 

wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wil aanvragen, kan de werknemer 

dan de onvoldoende re-integratie-inspanningen in het verweer brengen. 
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NAWERKING

Toerekening aan oude of nieuwe werkgever?
Medewerker is een paar dagen voor uitdiensttreding ziek en hersteld 

gemeld. Hij wordt vervolgens binnen 28 dagen ziek, maar is wel al aan 

het werk bij een nieuwe werkgever. Er is sprake van een doorlopend 

ziektegeval. Aan wie wordt deze casus toegerekend? Indien een 

medewerker eenmaal is gestart bij een nieuwe werkgever en vervolgens 

binnen 28 dagen ziek wordt, wordt deze toegerekend aan de nieuwe 

werkgever, neem ik aan? 

Allereerst moet er onderscheid gemaakt worden in het verschil tussen loon- 

doorbetaling bij ziekte en recht op Ziektewet. Werknemer is ziek tijdens 

de arbeidsovereenkomst bij werkgever B en heeft daarmee recht op loon-

doorbetaling bij ziekte. Er wordt dus niets toegerekend. Vermoedelijk bedoel  

je dat werknemer reeds in de proeftijd ziek uit dienst gaat en dat er op die 

manier sprake is van een toerekening in de Ziektewet. 

Hoofdregel is dat de doorbelasting van de Ziektewet naar de werkgever gaat 

waar de werknemer ziek is geworden. Als een werknemer bij een nieuwe 

werkgever in dienst komt, ligt het risico van loondoorbetaling en toerekening 

van de ZW-uitkering bij de nieuwe werkgever. De nawerking van artikel 46 

Ziektewet geldt alleen maar als er geen nieuwe werkgever is of bijvoorbeeld 

een WW-uitkering die als grondslag voor de uitkering kan dienen. En er is al een 

nieuwe werkgever, dus er is geen sprake van nawerking in de Ziektewet.

Voor de wachttijd van de WIA wordt deze situatie wel als een doorlopend 

ziektegeval gezien, maar dan is de vraag ‘wie onderkent dit’? 

Voor de nieuwe werkgever is het van belang om niet de WGA-uitkering 

toegerekend te krijgen. Dan moet nieuwe werkgever wel duidelijk de eerste 

ziektedag wijzigen en terugleggen naar de vorige werkgever. Oftewel het 

onderkennen van de samentelling is voor de nieuwe werkgever in ieder geval  

al interessant om de doorbelasting van de WGA-uitkering naar de oude 

werkgever te verleggen.
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Het UWV komt er niet zelf achter dat er nog samentelling is. Zij zetten hier ook 

geen onderzoek op in. Kortom, de regie moet bij de werkgever liggen om de 

eerste ziektedag terug te leggen bij de oude werkgever om op die manier een 

mogelijke WGA-claim te besparen. 

Uiteraard zal de private Ziektewetuitvoerder ook heel goed gaan onderzoeken 

of er mogelijkheden zijn om een schade bij een vorige werkgever terug te 

leggen. Door bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts te vragen of werknemer al ziek 

was bij aanvang van het dienstverband of ziek was bij een vorige werkgever. Ze 

zullen altijd proberen om de uitkeringslast ook van de Ziektewet bij de vorige 

werkgever neer te leggen. Dan moet er al sprake zijn van een nietigverklaring 

van de arbeidsovereenkomst, als ware dat die nooit bestaan heeft. Dit is 

heel complex en daarvoor moet een werkgever het standpunt innemen dat 

werknemer onder valse voorwendselen al ziek bij hem in dienst is gekomen en 

op basis van artikel 7 : 629 lid 3 proberen om de arbeidsovereenkomst nietig 

te verklaren. Schakel in dergelijke situaties altijd juridische hulp in. Dit zijn echt 

complexe situaties en daarvoor gelden hele specifieke regels. 

Doorbelasting ZW-uitkering na aanvraag WW
Wanneer een medewerker uit dienst gaat en WW is aangevraagd en de 

medewerker daarna binnen 28 dagen uitvalt, wordt deze medewerker 

alsnog doorbelast aan werkgever als ik het goed heb. Dat de WW 

aangevraagd en in behandeling is genomen, betekent toch niet dat  

de ZW-uitkering van de medewerker dan niet doorbelast wordt?

Het alleen aanvragen van de WW-uitkering is niet voldoende. 

Bepalend is wat de eerste ziektedag is: als deze vóór of op de eerste WW-

dag ligt, dan valt deze onder het risico van de ex-werkgever. Er is dan een 

uitsluitingsgrond voor de WW waardoor de ZW-verzekering niet op grond  

van de WW bestaat, maar op basis van artikel 46 ZW (dus de nawerking in  

de Ziektewet). 
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Indien de eerste ziektedag ligt na de ingangsdatum WW, dan is het een 

ziekmelding vanuit de WW. Op grond van art. 29 lid 2 sub d wordt de  

ZW-uitkering niet meer toegerekend aan de laatste werkgever. Het is dus  

altijd verstandig om een WW-uitkering aan te (laten) vragen. 

Ziek worden binnen een maand na ingang WW
Onze ex-medewerker is na het einde van haar bepaalde-tijd-dienstverband 

in de WW gekomen, maar ze is binnen drie weken ziek geworden. Valt 

dit onder de nawerking van de Ziektewet? Wordt deze uitkering aan ons 

toegerekend? We zijn een grote werkgever (loonsom ca. 10 miljoen euro)  

en bij het UWV publiek verzekerd voor de Ziektewet. 

De werknemer die een WW-uitkering geniet en die vervolgens ziek wordt, valt 

niet onder de nawerking van de Ziektewet en wordt niet meer aan de oude 

werkgever toegerekend. 

Indien de 1e ziektedag ligt na de ingangsdatum WW, dan is het een ziek-

melding vanuit de WW en wordt deze niet aan de oude werkgever toegerekend. 

Het UWV zet na 13 weken ziekte de WW-uitkering stop en dan maakt de 

werknemer aanspraak op ziekengeld (artikel 29 lid 2 sub d Ziektewet). Omdat 

deze uitkering vanuit de WW naar de Ziektewet niet wordt toegerekend aan de 

werkgever, helpen veel casemanagers de werknemers die uit dienst gaan met 

het aanvragen van een WW-uitkering.
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NO-RISKPOLIS

No-risk alleen voor eerste werkgever?
Geldt no-riskpolis alleen voor eerste werkgever of ook voor een tweede en/

of derde werkgever mits datum dienstverband binnen vijf jaar plaatsvindt 

na WIA-beoordeling? Geldt dit ook voor de re-integratieverplichting voor 

een nieuwe werknemer met no-riskpolis? 

De no-riskpolis geldt voor elke werkgever, dus ook voor een tweede of derde, 

mits de persoon op dat moment maar arbeidsgehandicapt of structureel 

functioneel beperkt is. 

Bij een 35-minner is dit inderdaad alleen van toepassing als de datum van het 

dienstverband ligt binnen vijf jaar na einde wachttijd van de WIA, dus binnen 

de eerste vijf jaar na de WIA-beoordeling. 

Heeft de persoon nog een lopende WAO- of WIA-uitkering of Wajong of WAZ, 

dan maakt het moment van de laatste beoordeling niet uit omdat de werkgever 

in dat geval een arbeidsgehandicapte of iemand met structurele functionele 

beperkingen aanneemt.

Voor elke werkgever geldt de re-integratieverplichting gekoppeld aan verzuim 

conform de Wet verbetering poortwachter.

Terugvordering onterecht betaald ziekengeld
We hebben een werknemer korter dan vijf jaar in dienst. Nu blijkt dat de 

werknemer toen we hem aannamen al een WIA-uitkering had, maar dit 

heeft hij ons niet verteld. Er is dus no-risk voor hem van toepassing, maar 

wij hebben nu al geregeld ziekengeld betaald en het laatste jaar is hij echt 

veel ziek geweest. Dit geld had via het Ziektewetvangnet geclaimd kunnen 

worden? Kan dit alsnog worden teruggevorderd bij het UWV?
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De kosten van de onterecht betaalde ziekengelduitkeringen kunnen met een 

jaar terugwerkende kracht worden teruggevraagd door alsnog de no-riskpolis 

te claimen. UWV kan wel een administratieve boete opleggen voor het te laat 

melden, maar deze bedraagt € 455,- , dus dat weegt niet op tegen de kosten 

van het betaalde ziekengeld. Het UWV kan overigens over maximaal 1 jaar met 

terugwerkende kracht een ziekengelduitkering toekennen. Daarom is het van 

belang tijdig de no-riskpolis te benutten. 

Terugvorderen te veel betaalde gedifferentieerde premie 
We komen tot de ontdekking dat we een WGA-instromer hebben die 

vroeger een Wajong-recht heeft gehad. Omdat zij de uitkering niet meer 

had, heeft ze dat bij onze navraag niet doorgegeven. Deze persoon staat nu 

wel bij ons op de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. De Wajong 

is weliswaar geëindigd, maar dat maakt toch voor de toepassing van de 

onbeperkte no-riskpolis niet uit? Wat kunnen we doen?

Er kan met vijf jaar terugwerkende kracht bezwaar gemaakt worden op 

onterechte doorbelastingen binnen de Werkhervattingskas. Dat de Wajong is 

geëindigd maakt inderdaad voor de onbeperkte no-risk niet uit. Dus alsnog 

in bezwaar gaan en terugvorderen wat er te veel aan gedifferentieerde 

premie is betaald. Daarvoor kun je zelf een berekening maken en dit bedrag 

terugvorderen bij de Belastingdienst. Officieel had binnen zes weken al 

bezwaar ingediend moeten worden, maar bij fouten wordt terugwerkende 

kracht toegepast. Het UWV had zelf ook moeten weten dat deze werknemer 

een oud-Wajonggerechtigde was. En dat je zelf pas later bezwaar maakt kun je 

benoemen door aan te geven dat je als werkgever niet op de hoogte was van 

de no-riskstatus, terwijl je dit wel eerder had uitgevraagd maar werknemer dat 

toen niet gemeld had. 

V R A A G 

040



50

Welk percentage werknemers heeft no-risk?
Hoeveel mensen vallen gemiddeld onder de no-riskpolis? Dus als ik zou 

willen controleren of ik met de nieuwe indiensttredingen gemiddeld 

genomen goed zit waar het gaat om 29b- en 29d- gevallen, wat zou ik 

dan kunnen hanteren? Is dat ongeveer 1 op de 20? 

Het verschilt enorm per bedrijf welk percentage van de werknemers een 

no-riskstatus heeft. Globaal genomen kun je wel uitgaan van circa 5% van 

de mensen met een no-riskstatus, dus 1 op 20 kun je als richtlijn inderdaad 

wel aanhouden. We hebben ruim 800.000 mensen in Nederland met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering: ruim 245.000 mensen met een Wajong-

uitkering, 250.000 mensen in de WAO en ruim 300.000 mensen in de WIA. 

Ook zijn er nog ongeveer 10.000 mensen met een WAZ-uitkering. Ook zijn er 

mensen met speciale regelingen zoals de onderwijsverklaring of de verklaring 

no-riskpolis en premiekorting die het UWV heeft afgegeven. Van de ongeveer 

1 miljoen mensen die structureel functioneel beperkt zijn, heeft natuurlijk niet 

iedereen werkvermogen en sommigen zijn langer dan 5 jaar in dienst en dan is 

veelal de no-riskpolis ook niet meer van toepassing, tenzij er sprake is van een 

onbeperkte no-riskpolis.

 

Werk-BV’s met apart loonheffingsnummer
Stel: onder een holding hangen twee werk-BV’s met allebei een apart 

loonheffingsnummer. Een medewerker wordt ziek en wordt gedetacheerd 

bij de andere BV onder dezelfde holding. Na twee jaar wordt werknemer 

beoordeeld als 35-min. Hij kan niet in dienst blijven bij de BV waaruit hij 

gekomen is (werk niet passend). Aannemende dat hij een SFB-status krijgt, 

heeft de andere BV dan recht op loonkostenvoordeel en Ziektewetvangnet, 

ondanks dat de beide BV’s onder dezelfde holding vallen? In de praktijk ben  

ik dit recentelijk tegengekomen. Volgens het UWV wordt alleen gekeken of  

er sprake is van een ander loonheffingsnummer. Ik twijfel of dit wel juist is.
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Jazeker, bepalend of er sprake is van een nieuwe werkgever is de vraag of er 

sprake is van een ander loonheffingsnummer. Als werknemer niet bij de oude 

werkgever kan blijven, niet zijn oude werk kan doen en 13 weken voor de 

WIA-keuring nog geen andere dienstbetrekking heeft gevonden, dan is de 

werknemer structureel functioneel beperkt en kan dan over naar de nieuwe 

werkgever. Let wel op dat het niet alleen een wijziging is in het vervolgnummer, 

maar dat het een volledig ander loonheffingsnummer is! 

Het UWV is kritisch of er sprake is van een nieuwe werkgever, want als beide 

loonheffingsnummers deel uitmaken van eenzelfde concern (holding) en 

als personen dan overgaan van de een naar de ander en ze blijven ook nog 

hetzelfde werk doen, dan is het een doorlopend dienstverband en kom je 

niet in aanmerking voor de no-risk. Kortom, deze situaties kunnen discussie 

opleveren. 

Ziektewetvangnetrecht bij in dienst houden van WIA-gerechtigde
Kan ik ervan uitgaan dat alle werknemers die met een WGA- of IVA-

uitkering bij hun oude werkgever in dienst bleven vijf jaar onder de 

Ziektewetvangnetregeling blijven vallen? Ook wanneer zij na herkeuring 

35-minner geworden zijn? 

Wanneer werknemers na 104 weken wachttijd recht krijgen op een WIA-

uitkering en in dienst blijven bij de eigen werkgever, dan geldt vijf jaar lang  

het Ziektewetvangnet. Dit is geregeld in artikel 29b lid 4 Ziektewet. 

Zijn ze echter na einde wachttijd al direct een 35-minner, dan zijn ze niet 

structureel functioneel beperkt wanneer ze bij eigen werkgever in dienst 

kunnen blijven en geldt er geen recht op Ziektewetvangnet. 
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Uitstel WIA-keuring
Wanneer een werkneemster over een paar maanden de WIA-beoordeling 

krijgt en momenteel stage loopt bij een andere werkgever, is het dan zinvol 

om de WIA-beoordeling door te laten gaan of juist te cancelen? De reden 

om te cancelen is een eventuele loonsanctie voor huidige werkgever. De 

werkgever waar werkneemster stage loopt wil een contract aanbieden. 

Heeft de nieuwe werkgever recht op no-risk als ze een 35-minner wordt? 

Het is juist voor het verkrijgen van de no-riskpolis van belang dat de werk-

neemster naar de WIA-keuring gaat. Ze kan alleen als structureel functioneel 

beperkte medewerker over naar een nieuwe werkgever als ze naar de WIA-

keuring gaat en daar blijkt dat zij niet bij de oude werkgever kan blijven, het 

oude werk niet meer kan doen en zij 13 weken voor einde wachttijd nog 

geen andere baan heeft gevonden. Daarom worden constructies waarbij een 

werknemer bij een andere werkgever gaat werken, altijd uitgevoerd op basis 

van een detacheringsovereenkomst.  Daarbij wordt vaak een uurvergoeding 

overeengekomen en dat bijvoorbeeld de eerste twee tot drie maanden voor 

rekening van de oude werkgever zijn.

Een loonsanctie voorkomen door te kiezen voor een WIA-uitstel is zelden tot 

nooit een goede route, omdat de sanctie daarmee niet voorkomen wordt als er 

daarna ook nog geen bevredigend re-integratieresultaat is. Als de loonsanctie 

wel van toepassing is, loopt de detachering langer door en wordt er geprobeerd 

om op dat moment alsnog de loonsanctie te bekorten. 
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ONTSL AG

Ziek en VSO
Een werknemer gaat per 1 mei uit dienst bij werkgever middels een vast-

stellingsovereenkomst. Vanwege een ingreep heeft ze zich half februari 

ziek gemeld bij de werkgever. Het gaat nog steeds niet goed met haar, 

zowel lichamelijk als mentaal. Van de werkgever heeft ze na zes weken nog 

niets gehoord, geen oproep bij bedrijfsarts of telefoontje van arbodienst of 

werkgever zelf. Ik verwacht niet dat ze binnen vier weken, dus per 1 mei is 

hersteld. Daarvoor speelde namelijk ook al een ziektesituatie (waarschijnlijk 

burn-out), waarvan ze nog niet was hersteld, maar ze was al wel beter 

gemeld, omdat ze anders de vaststellingsovereenkomst niet kon tekenen. 

Wat gebeurt er in deze situatie?  

Deze hersteldmelding is dus niet correct geweest en daarmee is de 

vaststellingsovereenkomst niet verstandig. Als het UWV van mening is dat 

de werknemer gedwongen was om hieraan mee te werken toen ze nog ziek 

was, kunnen ze haar wel een ZW-uitkering verstrekken, maar dan zullen ze 

deze uitkering weer op de werkgever verhalen (artikel 45 ZW). Hier is een 

benadelingshandeling richting het UWV van toepassing. Als ze echt ziek is, 

dan zou dit teruggedraaid moeten worden. Kan ze wel werken in haar oude 

bedongen arbeid, vraag dan samen met haar een WW-uitkering aan.

V R A A G 

045

Zieke werknemer 
gedwongen uit dienst 
middels vaststellings-

overeenkomst 
=

Benadelingshandeling

Ziektewet-
uitkering UWV

ondanks 
benadeling door 

werknemer

Ziektewetuitkering verhalen op werkgever

Werkgever



54

Op staande voet ontslag en daarna ziek
We hebben bewijs dat een medewerkster gestolen heeft uit de kas waar 

het geld in zit voor onder meer het verzorgen van de lunch. We misten 

geregeld kleine beetjes geld en daarom is er een onzichtbare camera 

geplaatst. Toen de dader bekend was en de werkneemster hiermee is 

geconfronteerd, is ze op staande voet ontslagen. Ze begon heel hard 

te huilen; ze kon niet rondkomen en gebruikte het geld alleen maar 

voor de hoogst noodzakelijke boodschappen voor haar kinderen. De 

manager zette het ontslag door, maar voor de zekerheid loopt er nu een 

pro forma ontbindingsprocedure of dit ontslag terecht is. Nu krijgen we 

echter een melding van het UWV dat ze haar een Ziektewetuitkering 

hebben toegekend, namelijk één dag na haar ontslag en dat wij de laatste 

werkgever zijn en daarmee financieel verantwoordelijk zijn. Dit kan toch 

niet kloppen?

Helaas kan de werkgever hier niet veel tegen doen. Het UWV heeft haar 

ziekmelding in behandeling genomen en volgens de verzekeringsarts is ze 

dus arbeidsongeschikt. Er is geen sprake van een benadelinghandeling want 

ze was niet ziek op de dag dat ze ontslagen is. En de werkneemster heeft niet 

vrijwillig haar recht op loon opgegeven. De toerekening via de Ziektewet 

gedifferentieerde premie gaat dus twee kalenderjaren later wel komen. Tenzij 

de werkgever besluit om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden; dan 

kan deze schade als staartlast bij het UWV achterblijven. 
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Afsluiten Spoor 1 onvoldoende onderbouwd
Een medewerker met een managementfunctie is bij reorganisatie boven-

tallig geworden. Hij is het hier niet mee eens, tekent bezwaar aan en meldt 

zich ziek. Hij wordt arbeidsongeschikt verklaard door de bedrijfsarts. 

Volgens de bedrijfsarts zijn er in eerste instantie geen mogelijkheden. 

Na verloop van tijd geeft bedrijfsarts aan dat hij kan gaan starten in 

werkzaamheden in een project zonder tempo- en tijdsdruk (arbeidsritme 

opdoen in kader van verder herstel). Deze werkzaamheden uitvoeren ging 

niet goed, werknemer ervaarde spanningen. Er ligt ook een relatie met 

boventalligheid en statusverlies. Er zijn gesprekken gevoerd over einde 

dienstverband, maar medewerker stelt een torenhoge vergoeding voor, 

waar werkgever niet in mee wil gaan; er zijn geen fouten gemaakt in het 

boventalligheidsproces. Bedrijfsarts geeft vervolgens aan dat afstand van 

werkgever nodig is, en spoor 2 is ingezet. Op dit moment is werknemer 

één jaar ziek. Ik vraag me af of we volgens WvP voldoende onderbouwd 

hebben dat spoor 1 geen mogelijkheid meer is. Alleen het oordeel in het 

spreekuurverslag van de bedrijfsarts lijkt me niet voldoende? Alsnog een 

FML en AD-rapportage opstellen of een Deskundigenoordeel aanvragen?

Dit is zeker niet voldoende onderbouwd, alleen een opmerking in het 

spreekuurverslag is uiteraard niet voldoende. Spoor 1 kan alleen worden 

afgesloten als de bedrijfsarts verklaart dat het onder geen beding mogelijk 

is dat werknemer om medische redenen nog aan het werk gaat in spoor 1. 

Ik zou de juiste route volgen. Spoor 2 loopt al wel, maar spoor 1 is nog niet 

goed afgesloten. Laat inderdaad een FML opstellen door de bedrijfsarts en 

vervolgens een arbeidsdeskundige rapportage. Nu een deskundigenoordeel 

(DO) aanvragen heeft geen zin, waarop dan? Een DO kun je overwegen als 

werknemer of werkgever het bijvoorbeeld niet eens is met een AD-conclusie. 

Nu is er geen vraagstelling, er ligt namelijk nog onvoldoende dossier. Ga 

ook niet vragen of je als werkgever genoeg doet, want afsluiting spoor 1 is 

onvoldoende onderbouwd, dus dat moet je eerst herstellen. 
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OUDERSCHAPSVERLOF 

Ouderschapsverlof stopzetten bij ziekte door zwangerschap/bevalling
Een werknemer die voltijds ouderschapsverlof heeft opgenomen wordt ziek 

door zwangerschap of bevalling. Zij verzoekt om een ziekengelduitkering 

en het stopzetten van haar ouderschapsverlof, zodat ze dat later alsnog 

weer op mag nemen. Kan dit wel?

Als de werkneemster ziek wordt door zwangerschap of bevalling loopt 

het ouderschapsverlof gewoon door. Echter, het is wel mogelijk om het 

ouderschapsverlof te onderbreken op verzoek van de werknemer. Werknemer 

heeft dan een wettelijk recht op een uitkering (artikel 29a Ziektewet). De 

werkgever mag dit verzoek niet weigeren. De werknemer kan dan later het 

resterende ouderschapsverlof alsnog opnemen.
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Deels ouderschapsverlof en deels Ziektewetvangnet
Een werkneemster is na zwangerschapsverlof arbeidsongeschikt door 

bevallingsgerelateerde klachten, dus geldt het Ziektewetvangnet. Ze wordt 

na twee maanden Ziektewet in staat geacht om voor 50% te hervatten. Ze 

wil echter ouderschapsverlof opnemen en dus niet re-integreren. Stel dat 

je het ouderschapsverlof laat ingaan, dient er dan een hersteldmelding te 

zijn? Dan stopt de Ziektewetuitkering. Kun je deels met ouderschapsverlof 

en deels arbeidsongeschikt zijn?

Deels ouderschapsverlof naast een Ziektewetvangnet is geen wenselijke 

situatie. Een werkgever wil immers toetsen of de werknemer ook echt hersteld 

is en een werkgever moet voldoen aan zijn re-integratieplicht. Door het 

opnemen van ouderschapsverlof kan dit niet getoetst worden. Als er echter 

ook een Ziektewetuitkering door blijft lopen, is er voor dat deel uiteraard 

een re-integratieplicht. Je moet voor het recht op een uitkering altijd aan de 

verplichtingen voldoen.

Door het opnemen van ouderschapsverlof ontstaat er een onduidelijke situatie. 

Daarmee neemt de werkgever een groot risico op een loonsanctie omdat ze 

onvoldoende aan re-integratie hebben gedaan. Dus aan deze situatie zou ik zelf 

niet meewerken. Advies is: als ze graag ouderschapsverlof wil opnemen, dan is 

dat mogelijk op het moment dat ze hersteld wordt geacht door de bedrijfsarts. 

Tot die tijd zou ik de re-integratieverplichtingen laten prevaleren. 
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OVERGANG OF STOPZETTEN VAN EEN ONDERNEMING

Wat te doen bij overgang van onderneming in relatie tot het  
WGA-eigenrisicodragerschap 
Als organisaties gaan fuseren, hoe gaat dat dan met de keuze voor WGA-

eigenrisicodragerschap? Hoe bepaalt het UWV de toerekening van de  

WGA-schade als sommige organisatieonderdelen vanuit een ERD-situatie 

komen en anderen vanuit een UWV-situatie? Wordt er gemiddeld, of is  

de premie van de organisatie die de hoogste premie bij het UWV betaalde 

het uitgangspunt?

Als een onderneming of een deel daarvan in handen komt van een andere 

eigenaar, spreken we van ‘overgang van de onderneming’. Dat kan gebeuren bij 

splitsing, fusie of overname van een bedrijf. De overgang van de onderneming 

in de zin van artikel 7:662 BW heeft gevolgen voor bestaande en nieuwe 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De nieuwe eigenaar neemt immers alle 

rechten en plichten over van de vorige eigenaar. Zowel de overdragende als 

de overnemende werkgever meldt de overgang van een onderneming of 

soortgelijke overgang bij faillissement met het formulier ‘melding overdracht 

activiteiten’. 

Overigens is het belangrijk op te merken dat het eigenrisicodragerschap 

niet overdraagbaar is; alleen rechten en plichten gaan mee over. De nieuwe 

organisatie kan per datum X dan ook weer een nieuwe keuze maken. Veelal 

krijgen de gefuseerde organisaties ook een nieuw fiscaal nummer.

Voordat ik inga op de hoofdlijnen: overgang van een onderneming is bijzonder 

complex. Vraag op tijd maatwerkadvies aan bij een specialist, ruim voordat de 

overgang plaatsvindt. 

De hoofdregel is dat de werkgever waaronder de eerste ziektedag valt, 

verantwoordelijk is voor de WGA-schade. Als deze partij wordt overgenomen, 

gaat dus ook de schade mee over.

Bij een 100% overgang liggen de regels anders dan bij een gedeeltelijke 

overgang. Deze materie is heel complex en vraagt zoals gezegd om een 

maatwerkadvies. Zeker als een van de partijen eigenrisicodrager is. Een 
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oplossing kan namelijk zijn dat de organisatie die wordt overgenomen nog voor 

de overname eerst zelf WGA-eigenrisicodrager wordt en daarmee regelt dat hij 

de staartlasten bij het UWV gaat achterlaten. 

Hoofdlijnen

In hoofdlijnen kunnen de volgende situaties zich voordoen:
• Vorige en huidige eigenaar zijn geen eigenrisicodrager: in dat geval betaalt 

het UWV alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die uiteraard via de 

Werkhervattingskas aan de werkgever individueel worden toegerekend. 
• Vorige en huidige eigenaar zijn allebei eigenrisicodrager: de verplichtingen 

gaan over naar de nieuwe eigenaar. Hij betaalt de bestaande uitkeringen tot 

de termijn van het eigen risico dragen voorbij is. Nieuwe uitkeringen komen 

vanzelfsprekend voor zijn rekening.
• Vorige eigenaar was eigenrisicodrager, huidige eigenaar is geen eigenrisico-

drager: de bestaande uitkeringen worden door de nieuwe eigenaar betaald 

totdat de termijn van het eigen risico dragen voorbij is. Hiervoor dient 

hij te overleggen met de oude verzekeraar van de vorige eigenaar of de 

uitloopdekking blijft gelden. Nieuwe uitkeringen ontstaan na de overname 

van de onderneming worden betaald door het UWV.
• Vorige eigenaar was geen eigenrisicodrager, huidige eigenaar is wel eigen-

risicodrager: wanneer voor de overgang wordt geregeld dat de vorige 

eigenaar WGA-eigenrisicodrager gaat worden, kan die werkgever op dat 

moment alle staartlasten bij het UWV achterlaten en zijn ze ‘schoon’ voor 

het WGA-eigenrisicodragerschap bij de nieuwe eigenaar. Wordt dit niet 

voor de overname geregeld, dan gaat vanaf de datum van overdracht 

de nieuwe eigenaar ook de bestaande uitkeringen dragen van de vorige 

eigenaar, voor zover de periode van het eigen risico dragen nog niet voorbij 

is. Arbeidsongeschiktheidslasten die na overname van de onderneming 

ontstaan, komen ook volledig voor rekening van de nieuwe eigenaar voor  

de termijn van het eigen risico dragen.

Op www.verefi.nl staat de whitepaper ‘WGA-verplichtingen: een onderschat 

risico bij overgang van onderneming’ waarin meerdere situaties zijn uitgewerkt, 

ook bijvoorbeeld de gedeeltelijke overgang bij onderneming. 



60

Beëindiging bedrijf
Een bedrijf stopt per 1 oktober (uitschrijving KvK, stopzetting loonheffings-

nummer). Welke re-integratieactiviteiten dient het bedrijf nog te onder-

nemen met haar zieke werknemers? En hoe verloopt de procedure op  

1 oktober? Het bedrijf zal een ziek-uit-dienstmelding moeten doen bij het 

UWV en de werknemers zullen een ZW-uitkering aanvragen. Ik schat in 

dat het UWV de re-integratieverslagen niet gaat toetsen, omdat er geen 

sanctiemogelijkheden zijn? Dus wat is de meerwaarde om een re-integratie-

verslag op te stellen? Zijn de enige redenen om een Wvp-traject te starten 

wanneer werknemers nu nog uitvallen, goed werkgeverschap en iemand 

toch nog terugkrijgen op de werkvloer voor 1 oktober?

Deze vraag gaat veel verder dan de vraag of er nu nog consequenties zijn voor 

het wel of niet opvolgen van re-integratieverplichtingen. Een werkgever moet bij 

een bedrijfssluiting wel een ontslagvergunning voor de werknemers aanvragen 

via het UWV. Bedrijfssluiting valt onder de a-grond (van de ontslaggronden) 

oftewel ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook is de werkgever transitie-

vergoeding verschuldigd. Als het een kleine werkgever is die aan kan tonen 

de transitievergoeding niet te kunnen betalen en daarom zijn bedrijf niet kan 

stoppen, zijn er compensatiemogelijkheden via het UWV beschikbaar. 

Er geldt geen opzegverbod tijdens ziekte wanneer er sprake is van een algehele 

bedrijfssluiting zoals in je voorbeeld. Dus de ziekte staat het ontslag niet in de 

weg. De werkgever moet inderdaad op de laatste werkdag de ziekmelding met 

het re-integratieverslag doorgeven aan het UWV.

Echter, tot de bedrijfssluiting moet een werkgever zich wel aan allerlei 

verplichtingen houden, zoals de re-integratieverplichtingen. Pas na de bedrijfs-

sluiting zal het UWV deze verplichtingen overnemen (SUWI-wetgeving). Een 

loonsanctie voor de werkgever kan het UWV niet meer opleggen omdat er geen 

werkgever meer is. Niets doen is natuurlijk geen optie. In het uiterste geval kan 

de ex-werknemer een civiele procedure tegen zijn ex-werkgever starten vanwege 

onvoldoende nakomen van zijn verplichtingen en verwijtbaar handelen van de 

werkgever om willens en wetens zijn werkgeversverplichtingen te ontlopen in  

de laatste fase van het bestaan van het bedrijf.
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PASSENDE ARBEID

Rechten ontlenen aan passende arbeid
Er is loonsanctie voor werkgever; werknemer zit dus nu in het derde 

jaar loondoorbetaling. Er is passend werk beschikbaar wat werknemer 

zou kunnen doen en wat loonwaarde heeft, maar werkgever wil niet 

dat werknemer hier rechten aan ontleent. Is een brief met “hieraan kan 

werknemer geen rechten ontlenen” voldoende? Hoelang kunnen we 

werknemer dit werk laten doen?

Als een werkgever passende arbeid heeft, is de werkgever verplicht hem dit aan 

te bieden, dat bepaalt de wet (7 : 658a BW). Dus bepalend is of dit inderdaad 

structurele passende arbeid is wat werknemer zou kunnen verrichten. Dan 

kun je geen bepaling opnemen dat werknemer er geen rechten aan kan 

ontlenen. Is het een tijdelijke functie en helpt het de werknemer om weer in 

een arbeidsritme te komen, dan kan dit werk worden aangeboden met expliciet 

de vermelding dat het geen structurele arbeid betreft. Werkgever moet 

ondertussen blijven zoeken naar structurele passende arbeid dat min of meer 

aansluit bij de functionele mogelijkheden van de werknemer. Tijdelijke arbeid 

moet je nooit langer dan drie maanden laten verrichten, want daarna is UWV 

van mening dat werkgever gewoon passende arbeid beschikbaar heeft. UWV 

zal dan ook geen ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid 

verstrekken. 
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Advies FML
Ik krijg regelmatig van de bedrijfsarts volgend advies:  

Advies/Mogelijkheden: 1. Betrokkene wordt belastbaar geacht voor  

100% in uren in aangepast werk volgens de FML. De FML geeft echter 

slechts beperkingen aan en in feite kan deze medewerker niets van haar 

eigen werk doen (schoonmaakmedewerker). Medewerker zit dus ziek thuis. 

Hoe ga ik hiermee om? 

De bedrijfsarts geeft aan dat betrokkene mogelijkheden tot arbeid heeft, 

rekening houdend met een aantal beperkingen. Indien die beperkingen 

ervoor zorgen dat schoonmaken niet meer gaat, dan moet er gezocht worden 

naar andere passende arbeid binnen het bedrijf. Of wellicht kan ze een deel 

van het eigen werk doen (aangepast werk). Is dit niet zelf vast te stellen, 

dan kan hiervoor een arbeidsdeskundige ingezet worden. Als blijkt dat de 

arbeidsdeskundige aangeeft dat er binnen spoor 1 geen mogelijkheden zijn, 

dan moet werkgever een tweedespoortraject opstarten (binnen zes weken!).

Ik zou wel naar de prognose kijken: wat is nu het einddoel in de probleem-

analyse? En welke prognose wordt er aangegeven voor herstel? Want een 

tweedespoortraject ga je in wanneer echt blijkt dat aangepast eigen werk  

of andere passende arbeid binnen het bedrijf niet meer lukt. De probleem-

analyse moet dan ook bijgesteld worden.
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Volledig hersteld volgens de bedrijfsarts
Medewerker is na 104 weken beoordeeld op 35-80% AO. Er wordt een 

slapend dienstverband in stand gehouden. Medewerker claimt daarna 

volledig hersteld te zijn en claimt werk via de rechter. Medewerker werkt 

nu weer en bedrijfsarts geeft 100% herstel aan. Via de verzekeraar loopt 

nog een herbeoordeling bij het UWV. Deze is door foutief handelen van 

UWV uitgesteld en vindt binnenkort plaats. Waar dien je als casemanager 

rekening mee te houden? Wat zijn de consequenties voor medewerker en 

werkgever?

In deze situatie altijd nog de beperkingen vastleggen en het 100% herstel 

betwisten! Het 100% herstel wordt niet alleen door de bedrijfsarts bepaald, 

deze geeft alleen het medisch herstel aan. Doe alsnog een duurzaamheids-

toets om te beoordelen of hij alles weer kan wat hij voor zijn uitval ook 

deed. Je gaat alleen betalen voor hetgeen hij doet! Dit moet je wekelijks 

volgen en afstemmen. De rol van de leidinggevende is dus heel belangrijk: 

deze kan aangeven wat het verschil is in het werkniveau voor en na de 

arbeidsongeschiktheid qua werktempo, werkinhoud, kwantiteit en kwaliteit. 

Werknemer is wel WGA-gerechtigd dus bij hernieuwde uitval heb je gelukkig 

wel ziekengeld via het UWV (de eerste vijf jaar na het in dienst houden conform 

artikel 29b lid 4 Ziektewet). Ook al raakt de werknemer bij de herbeoordeling 

zijn WGA-recht kwijt. De werknemer soupeert overigens wel zijn volledige  

WGA LGU recht op, maar bouwt ondertussen ook weer een nieuw recht op.

Werkgever heeft feitelijk nog geluk dat er een uitkomst is met WIA-recht 

(35-80%) want de situatie was heel anders geweest indien hij direct een 

35-minner was. Dan had je extra kritisch moeten zijn of er sprake was van 

volledig herstel, want bij volledig herstel gaat een nieuwe periode van  

104 weken ziekte lopen. In deze casus is er in ieder geval wel ZW-vangnet 

waarmee het risico voor de werkgever dus minder groot is. 
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PRIVAC Y

Snelle probleemanalyse bij psychische problemen
Bij psychische problemen is het belangrijk dat er snel een probleemanalyse 

komt. Als leidinggevende vraag je echter niet naar de klachten en stel je 

uiteraard geen diagnose vast. Hoe bepaal je als leidinggevende dan dat er 

sprake is van psychische problematiek zodat je de medewerker sneller naar 

de bedrijfsarts stuurt? Doe je dat bijvoorbeeld op basis van de beperkingen 

(concentratieproblemen)?

Het klopt dat de leidinggevende niet mag doorvragen over de klachten. 

Veelal hoort een leidinggevende wel signalen of had de leidinggevende reeds 

gemerkt dat er iets meer speelt. Als dat het geval is, dan is het advies om de 

werknemer sneller naar de bedrijfsarts te laten gaan en de probleemanalyse 

in uiterlijk de derde week op te laten stellen. Zijn er geen signalen, dan kan 

daar ook niet op ingespeeld worden, omdat de leidinggevende bij ziekte niet 

naar de oorzaak mag vragen. Het is wel van belang dat de probleemanalyse 

dan uiterlijk in week 6 gemaakt wordt om geen kostbare tijd te verliezen. Bij 

de meeste arbodiensten is overigens in de pakketten opgenomen dat de 

werknemer in uiterlijk de derde week van verzuim gezien wordt. Ook is dit  

bij maatwerkregelingen te adviseren als uiterste termijn.

Informatie aan verzekeraar
Een werknemer van de re-integratieafdeling van een WGA-ERD verzekeraar 

geeft aan dat hij alle documenten of gegevens die een werkgever mag 

inzien, ook mag inzien. Hij vraagt om een kopie van het arbeidsdeskundige 

rapport. Mag de werkgever deze gegevens verstrekken aan de  

(re-integratieafdeling van de) verzekeraar?

Goede vraag en het antwoord is te vinden in het document ‘handleiding privacy 

inkomensverzekeringen’.

Volgens deze handleiding is dit verzoek niet mogelijk tenzij de werknemer zelf 

vrijwillig deze informatie verstrekt en zich ook bewust is van de gevolgen van 

de verstrekking van deze gegevens (handtekening moet vrijwillig gegeven zijn).
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Feitelijk staat over de informatie-uitwisseling dat de claimbehandelaar alleen 

maar mag ontvangen informatie van de werkgever uit de categorie A: eerste 

verzuimdag en datum van (gedeeltelijk) herstel. De verzekeraar mag geen 

informatie rechtstreeks aan de werknemer vragen, want de werknemer is geen 

partij bij de verzekeringsovereenkomst. 

Het uitgebreide arbeidsdeskundig rapport van het UWV gaat overigens ook 

naar de werkgever toe. 

Op internet kun je de ‘handleiding privacy inkomensverzekeringen’ vinden.  

De laatste versie dateert van november 2018. 

Advies bedrijfsarts inzien
Mogen verzuimcoaches zonder expliciete toestemming de adviezen 

van de bedrijfsarts zien? De adviezen van de bedrijfsarts worden naar 

de leidinggevende en naar de medewerker gestuurd. Tevens staan deze 

opgeslagen in het verzuimsysteem VerzuimXpert en de verzuimcoaches 

kunnen hierin. De medewerkers weten wellicht niet dat de verzuimcoaches 

(tegelijkertijd hun eigen collega’s) deze adviezen kunnen lezen, zo ook de 

FML, conclusiebrieven van expertisebureaus en AD-rapportages. Misschien 

is het geen probleem, maar toch voor de zekerheid ook deze vraag in 

verband met de AVG. 

De verzuimcoaches hebben als doel te ondersteunen om grip op verzuim te 

houden; ze zijn dus regievoerder voor de werkgever. Bij dat doel hoort dat ze 

de adviezen over de beperkingen en mogelijkheden van de bedrijfsarts mogen 

zien.

Belangrijk is dat je in de verzuimprocesgang opneemt hoe de gegevensstromen 

lopen. Ik zou wel per verzuimcoach alleen rechten geven voor zijn of haar 

regio of afdeling. Het gaat erom wat noodzakelijk is voor de uitoefening van de 

functie, want alles wat verwerkt wordt moet verantwoord kunnen worden. Het 

klopt dus niet dat zij de gegevens van alle medewerkers kunnen bekijken.
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Ook voor de gegevens van de directe collega’s is bescherming nodig. Ik kan 

me voorstellen dat je collega niet wil dat je meekijkt in zijn dossier. Wellicht 

moet je daarvoor alleen de leidinggevende toegang geven en dat die indien 

nodig externe hulp erbij kan krijgen. Of één iemand aanwijzen voor de directe 

collega’s, die dan ook absolute vertrouwelijkheid borgt en daar richting collega’s 

ook apart voor tekent. 

Het gaat erom dat je de gegevensstromen vastlegt, met daarbij aangegeven 

wat het doel is waarom je wat doet (doelbinding). 

Het doel is er zeker, maar wel beter afbakenen.

BSN gebruiken
Het is mij nog niet geheel duidelijk of het BSN nog gebruikt mag worden in 

de probleemanalyse en het plan van aanpak gezien de privacywetgeving. 

Ik denk van niet, omdat de AP optreedt tegen het gebruik van het BSN. 

Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dit 

in de wet staat: staat er ergens beschreven dat het BSN niet gebruikt mag 

worden in de probleemanalyse en het plan van aanpak? 

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste 

plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties 
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Als een (zelfstandige) bedrijfsarts 
in opdracht van een werkgever de 
verzuimbegeleiding uitvoert, mag de 
module waarin de arts de (medische) 
gegevens registreert op geen enkele 
manier toegankelijk zijn voor de 
werkgever, dus ook niet voor de 
systeembeheerder die in dienst is bij 
de werkgever. 

De werkgever mag niet zelf inlogcodes 
uitgeven voor de toegang tot gegevens 
die hij niet mag verwerken. Dit moet de 
externe beheerder van het systeem of 
de arbodienst doen.

Als het systeem via internet toegankelijk 
is voor bevoegde medewerkers, moet er 
sprake zijn van meerfactorauthenticatie. 

Inloggen met alleen gebruikersnaam en 
wachtwoord is onvoldoende.
Het moet voor personen die bepaalde 
medische gegevens niet mogen 
verwerken, onmogelijk zijn  
deze gegevens toch te kunnen inzien.

Het moet voor de werkgever onmogelijk 
zijn om rapportages uit te draaien waarin 
medische persoonsgegevens staan die hij 
niet mag verwerken.

Aan welke eisen moet een verzuimsysteem voldoen?
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buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en 

zorgverzekeraars. Ook in het onderwijs wordt het BSN gebruikt. Hier heet het 

ook wel onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer. Officieel mogen 

arbodiensten en bedrijfsartsen het BSN niet gebruiken, maar in de praktijk 

gebeurt dit nog wel. Immers, het UWV heeft voor de uitvoering van de  

wettelijke taak het BSN wel nodig. 

Zwangerschapsgerelateerd verzuim
Hoe krijg je als organisatie na een ziekmelding het snelst helder dat 

er sprake is van zwangerschapsgerelateerd verzuim? Toelichting: het 

wordt niet zomaar duidelijk welke medewerksters zich in het begin van 

hun zwangerschap ziek gemeld hebben met klachten gerelateerd aan 

zwangerschap. Zo wordt het lastig om ZW-gelden terug te vragen. Wat is 

een handige procedure om binnen zes weken een ziekmelding te kunnen 

doen? Hierin speelt ook dat de Arbodienst niet zondermeer informatie 

doorgeeft aan de werkgever in verband met hun geheimhoudingsplicht. 

Moet de Arbodienst gevraagd worden om direct een machtiging in te laten 

vullen om de informatie aan de werkgever door te geven? 

Wanneer een medewerkster ziek is ten gevolge van haar zwangerschap zal ze 

dit, zeker in het begin van de zwangerschap, niet altijd willen vertellen aan de 

werkgever. 

In art. 38a lid 2b jo. 29a lid 1 Ziektewet staat de verplichting tot ziekmelden 

als gevolg van zwangerschap/bevalling. Dat is ook de reden waarom het 

UWV vraagt naar de vangnetbepaling die van toepassing is. De werkgever 

kan zich beroepen op de grondslag ‘wettelijke plicht’ (AVG Art. 6 lid 1c). De 

werkgever dient zich daarbij wel te beperken tot alleen dit specifieke gegeven 

en mag geen aanvullende of andere gegevens registreren. Oftewel werknemer 

benoemt dat er een vangnetmelding is en verder legt de werkgever niet vast 

om welke reden. 
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Wanneer de werkneemster ziek is geworden in de flexibiliseringsperiode 

of ziek is als gevolg van de zwangerschap of bevalling ná afloop van haar 

zwangerschapsverlof, dan geldt een ziekmelding uiterlijk op de vierde 

ziektedag.

Vastleggen percentage deelherstel 
Is er met de komst van de nieuwe beleidsregels ‘de zieke werknemer’ iets 

veranderd ten aanzien van het vastleggen van het percentage deelherstel? 

Bij ons bedrijf legt de leidinggevende vast in het verzuimsysteem voor 

hoeveel procent de werknemer weer zijn werkzaamheden verricht. Mag 

dat? 

Allereerst: de wet kent bij de loondoorbetalingsplicht geen onderscheid 

tussen volledig herstel en gedeeltelijk herstel. Er is loondoorbetalingsplicht 

bij ziekte voor de werkgever. Wel adviseert de bedrijfsarts de werkgever over 

de mate van arbeidsongeschiktheid. En als het percentage deelherstel in het 

verzuimsysteem wordt opgenomen, dan is dit ook het percentage dat de 

bedrijfsarts heeft aangegeven en niet het percentage dat de leidinggevende 

zelf invoert. Bijvoorbeeld de zin dat de bedrijfsarts de werknemer voor x% 

arbeidsongeschikt acht voor het uitvoeren van zijn functie. En dan nader 

gespecifieerd waar de beperkingen van de werknemer liggen, zodat de 

werkgever daar bij de plaatsing in passende arbeid rekening mee kan houden. 

Het advies is om onderscheid te maken in een medisch herstelpercentage 

dat de bedrijfsarts aangeeft en de werkelijke situatie conform de loonwaarde 

die iemand bereikt met passende arbeid. Oftewel: wat is het werk waard dat 

de werknemer nog wel kan verrichten? De loonwaardevaststelling gebeurt 

namelijk wel door de werkgever zelf. Want zolang er beperkingen zijn voor de 

uitoefening van de bedongen arbeid, spreken we over arbeidsongeschiktheid 

en loondoorbetalingsplicht. Maar wat de werknemer nog wel kan doen, 

moet de werkgever inregelen en daar staat een loonwaarde tegenover. 

Met het optimaal creëren van loonwaarde beperkt de werkgever ook zijn 

verzuimschadelast. 
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RE-INTEGR ATIE

Proefplaatsing
Werknemer is 80-100% WGA en UWV geeft aan maximaal één jaar geen 

duurzaam benutbare mogelijkheden. Werknemer wil nu na twee maanden 

WGA weer enkele werkzaamheden gaan verrichten. Dit wil ze doen bij 

haar ex-werkgever (inmiddels is ontslag verleend). Is er een mogelijkheid 

tot proefplaatsing of therapeutisch werken om uit te proberen of werken 

mogelijk is?

Het is goed dat een werknemer weer aan de slag wil gaan, maar er zitten wel 

haken en ogen aan. Een proefplaatsing zou kunnen, maar dan moet de werk-

gever de intentie hebben om na de proefplaatsing een contract voor minimaal 

zes maanden aan te bieden. De vraag is of de werkgever dat ook echt van plan is. 

Omdat de werknemer al eerder bij het bedrijf heeft gewerkt, moet ook worden 

aangetoond dat er iets is veranderd in de werkmogelijkheden van de werknemer. 

Nu twee maanden proefplaatsing zou kunnen en wellicht zelfs verlenging tot 

zes maanden als er geen stabiel beeld is of als er ernstige beperkingen zijn. 

Therapeutisch werken zou een route voor een periode van vier weken zijn 

geweest als ze nog een dienstbetrekking had. Maar deze is al officieel beëindigd. 

Willen werkgever en werknemer kijken hoe het gaat, dan zou een proefplaatsing 

de meest logische route zijn. 

Verder is van belang onder welke noemer de werknemer aan de slag gaat.  

Wordt weer een arbeidsovereenkomst gesloten voor een beperkt aantal uren,  

dan horen daar alle rechten en plichten van het dienstverband bij. Nu heeft  

deze medewerker de SFB-status, dus no-risk is wel van toepassing. Voor het loon-

kostenvoordeel is wel van belang of de werknemer in dienst blijft (1 jaar) of in 

dienst komt (3 jaar). Misschien is een route via een uitzendbureau ook een optie. 

Een ander punt van aandacht is dat het na een officieel einde van de dienst-

betrekking gebruikelijk is om zes maanden en één dag te wachten, in verband 

met opbouw van pensioenrechten. Pas bij een periode van zes maanden en  

één dag gaat namelijk een nieuw dienstverband gelden met nieuwe rechten  

en plichten. Of deze periode tussen de dienstbetrekkingen wel of niet een rol 

speelt, zou bij de pensioenspecialist nagevraagd kunnen worden. 
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Werknemer wil geen contact
De bedrijfsarts geeft aan dat een werknemer geen benutbare mogelijk-

heden heeft. De werkgever wil in contact blijven met de werknemer, maar 

deze wil dit niet. De leidinggevende heeft bij de bedrijfsarts gevraagd of  

dit contact medisch gezien mogelijk is. De bedrijfsarts geeft aan dat dit 

contact wel mogelijk is, maar de werknemer blijft weigeren.  

Vraag: bij geen benutbare mogelijkheden hoeven werknemer en werkgever 

geen re-integratie-inspanningen te verrichten. In hoeverre mag je van  

de werknemer eisen om wel in contact te blijven met de leidinggevende?  

En als de werknemer daartoe verplicht is, wat zijn dan de sanctie-

mogelijkheden? 

In de Wet verbetering poortwachter is vastgelegd dat zowel werknemer als 

werkgever diverse rechten en plichten hebben gedurende de ziekteperiode. 

Een werknemer moet actief meewerken aan re-integratie. De werkgever heeft 

navraag gedaan bij de arts of contact mogelijk is en het antwoord daarop is 

bevestigend. De werknemer blijft weigeren en het lijkt er dus op dat er meer aan 

de hand is. Is er ook sprake van situationele arbeidsongeschiktheid (conflict)? 

Op dit moment zijn er geen benutbare mogelijkheden, dus is het nog niet 

verplicht om een plan van aanpak op te stellen. De werkgever mag natuurlijk 

wel geregeld een bloemetje en/of een beterschapskaart toesturen. Verder zou 

ik navragen bij de bedrijfsarts waarom de werknemer niet in gesprek wil gaan, 

omdat het ontlopen van het contact met de werkgever juist averechts werkt. 

Wellicht kan de bedrijfsarts advies geven hoe het contact tot stand gebracht 
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kan worden. Op het moment dat een advies van de bedrijfsarts niet opgevolgd 

wordt, kun je als bedrijf wel overgaan tot een waarschuwing. Is er echt sprake 

van niet-meewerken aan re-integratie, dan is zelfs een loonstop van toepassing, 

maar dat is in deze fase van geen duurzame benutbare mogelijkheden niet de 

weg. Wel alles vastleggen wat je doet en hoe je probeert contact te krijgen. 

Betrek verder de bedrijfsarts erbij, zodat deze ook de verplichtingen tijdens 

ziekte aan de werknemer kan uitleggen. 

Niet naar spreekuur
Een medewerker is uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts. 

Echter, de medewerker geeft aan om medische redenen niet naar het 

spreekuur te kunnen komen. Wij vinden het als werkgever belangrijk dat 

medewerker wel op het spreekuur komt in plaats van een telefonische 

afspraak. Wat kunnen we in deze casus doen? Heeft de werknemer de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld een verklaring van de arts te overhandigen 

waarin staat dat hij om medische redenen niet op het spreekuur kan 

komen? Wij kunnen op dit moment niet laten beoordelen of medewerker 

arbeidsongeschikt is of niet.

De bedrijfsarts zou hem eerst kunnen bellen om de situatie in te schatten 

waarom hij niet kan komen. Als de bedrijfsarts toch vindt dat hij de werknemer 

moet zien, dan zal hij moeten komen. Blijft hij bij zijn standpunt, dan zal zijn 

medisch specialist een verklaring moeten afgeven dat hij niet in staat is om te 

reizen. Maar, als iemand een ziekenhuis kan bezoeken, kan hij ook op bezoek 

bij de bedrijfsarts. Als hij niet komt, dan kan de werkgever zijn loon opschorten 

conform artikel 7 : 629 lid 6 BW. Indien de werknemer dan alsnog naar de 

bedrijfsarts gaat wordt de opschorting opgeheven en krijgt de werknemer met 

terugwerkende kracht weer recht op zijn loon. 

Indien de bedrijfsarts van mening is dat hij niet vast kan stellen of iemand 

arbeidsongeschikt is, dan is er ook geen recht op loondoorbetaling bij ziekte 

conform artikel 7 : 629 BW. De werknemer heeft zelf een groot belang om wel 

naar de bedrijfsarts te gaan.  
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Lange reistijd
Een medewerkster is na een ‘simpele’ operatie in coma geraakt en na drie 

maanden weer wakker geworden. Inmiddels kan ze weer praten en lopen 

en beginnen er zo langzaamaan benutbare mogelijkheden te ontstaan. 

Haar werkgever heeft voldoende passend werk om aan te bieden, maar  

(en daar komt het) mevrouw woont op 1,5 uur reistijd (=enkele reis) van  

haar werk en kan nog geen auto rijden. Hoe moet de re-integratie nu 

worden ingezet? Moet de werkgever nu vervoer regelen vanaf haar woon-

plaats naar haar werk en weer terug? Hierbij bestaat overigens wel het 

gevaar dat 3 uur reizen per dag al te vermoeiend voor haar is. Of moet er 

een tweedespoortraject ingezet worden in de buurt van haar woonplaats?

De werkgever moet alles regelen wat nodig is om haar te laten re-integreren 

en als eerste spoor haalbaar is, gaat eerste spoor altijd voor. Als het reizen te 

belastend is, is het voor de overbrugging altijd mogelijk om te onderzoeken  

of ze kan werken op afstand (dus werken vanaf huis). Of dat er dichter bij haar 

huis iets gevonden wordt zodat ze weer arbeidsritme op doet. Je zegt dat het 

gevaar bestaat dat het reizen te belastend is, maar het is nog niet gebleken.

Een andere route is met passende arbeid van start te gaan en dit elke dag te 

evalueren. De medewerkster mag ook leren zelf haar grenzen te ontdekken 

en te benoemen in onderling goed overleg. De SUWI-wetgeving geeft aan dat 

het eerste spoor (bij eigen werkgever) voorgaat boven externe (tweedespoor)

re-integratie. Wat wel mogelijk is, is voor de overbrugging tijdelijk een dubbel 

spoor te volgen. Als er medische fouten zijn gemaakt, dan is wellicht regres 

mogelijk als het ziekenhuis voor het in coma raken aansprakelijk is gesteld.  

Re-integratiekosten vallen ook onder het regres.

Gesprekspartner meenemen
Sinds half november ben ik als casemanager bezig met een intensief re-

integratietraject (psychische problematiek). Medewerker is gestart met een 

tweedespoortraject. Bij de tussentijdse evaluaties wil ze nu een consulent 

van een vakbond meenemen die tevens optreedt als haar gesprekspartner 
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en haar belangen verder zal behartigen. Ze heeft ook aangegeven dat 

het eventueel zo kan zijn dat ze zelf niet meer bij de evaluatiegesprekken 

aanwezig zal zijn. Tot hoever moet je hier als werkgever in meegaan?

Allereerst is de werknemer verplicht ten volle mee te werken aan de  

re-integratie en daarbij ook het gesprek met de werkgever aan te gaan, tenzij  

er een verklaring ligt van een arts dat de werknemer geen benutbare mogelijk-

heden heeft. Alleen dan is een Plan van aanpak niet nodig. Dit is hier niet het 

geval en dus kan de medewerker niet aangeven dat ze niet meer bij gesprekken 

aanwezig zal zijn. Wel mag ze een vertrouwenspersoon meenemen, bijvoorbeeld 

iemand van de vakbond. 

Ze hoeft alleen niet aanwezig te zijn als bijvoorbeeld de bedrijfsarts aangeeft  

dat er geen contact tussen werkgever en werknemer mogelijk is en de bedrijfs-

arts dit onderbouwt en verklaart in zijn medisch deel. 

Is dat niet het geval, dan kun je als werkgever niet accepteren dat ze alleen een 

afgevaardigde stuurt. Stuur dan onmiddellijk een schriftelijke waarschuwing en 

reageert ze niet, zet dit dan om in een loonstop conform artikel 7: 629 lid 3 BW. 

Twee banen
Een werknemer heeft twee banen. Wegens ziekte is zij niet in staat om 

de bedongen arbeid te verrichten bij beide werkgevers. Ieder van deze 

werkgevers gaat aan de slag met re-integratie-inspanningen. In hoeverre 

moet de werkgever rekening houden met de re-integratie-adviezen die 

werknemer krijgt bij de andere werkgever?

Elke werkgever moet in eerste instantie zorgen voor re-integratie in de oude 

bedongen arbeid en anders in passende arbeid bij de eigen werkgever. Uiteraard 

kijkt de bedrijfsarts wel naar het totaal van alle activiteiten die werknemer verricht 

en kan daar in het advies rekening mee houden. Werkgever houdt rekening 

met de Probleemanalyse van de eigen bedrijfsarts en stelt het Plan van Aanpak 
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op voor het eigen traject. Bij een urenbeperking of iets dergelijks moet de 

werknemer zijn krachtsinspanningen pro rato verdelen over beide werkgevers. 

Het mag niet zo zijn dat hij bij één werkgever al zijn inspanningen levert en bij 

de andere werkgever niets. Zijn er meningsverschillen tussen de bedrijfsartsen 

van de beide werkgevers, dan kan er altijd een deskundigenoordeel bij UWV 

worden aangevraagd. In de praktijk komt dat wel eens voor. Ook een second 

opinion van een andere arts kan dan helpen. Maar hoe dan ook, elke werkgever 

heeft zijn eigen re-integratieverplichtingen. Meer informatie hierover kun je 

ook vinden in de Werkwijzer Poortwachter van 1 december 2018 op pagina 16 

bovenaan. 

Plan van Aanpak niet tekenen
Werknemer weigert al enige tijd om zijn Plan van Aanpak te tekenen, 

maar werkt wel de uren die afgesproken zijn. Hij geeft aan dat het UWV 

hem geadviseerd zou hebben niet te tekenen. Hij is ook niet bereid om 

voor gezien te tekenen. Het Plan van Aanpak is al later opgesteld omdat 

de bedrijfsarts in beginsel contact tussen werkgever en werknemer niet 

bevorderlijk vond voor het herstel. Nu is er al geruime tijd overheen 

gegaan en ook de bedrijfsarts krijgt werknemer niet zo ver dat hij tekent. 

Werkgever is bang dat UWV daar straks een probleem van maakt, mocht  

het tot een WIA-keuring komen. Wat kan de werkgever het beste doen?

We proberen er altijd eerst in goed overleg uit te komen door goed te 

achterhalen wat de bezwaarpunten zijn. En achterhaal of het UWV inderdaad 

heeft gezegd niet te ondertekenen, want bij een officiële uitspraak in een 

deskundigenoordeel had de werkgever ook een afschrift ontvangen. Het is 

namelijk niet aan het UWV om daarover te adviseren.

Werknemer zou bij de handtekening kunnen opnemen met welk deel van het 

Plan van Aanpak hij het niet eens is. Hierover zou dan een deskundigenoordeel 

aangevraagd kunnen worden. Raadpleeg eventueel een andere arts of collega 

om de casus door te spreken in hoeverre de werknemer een terecht punt heeft? 

Is voldoende duidelijk welke bezwaren hij heeft?
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Als het op de constructieve manier niet lukt, dan dienen er stimulerings-

interventies ingezet te worden. Het lastige is dat de werknemer wel werkt 

conform de afgesproken uren, maar zijn er andere punten waarbij hij zich  

niet aan de afspraken houdt? Werknemer moet immers meewerken aan zijn  

re-integratie, dit is niet vrijblijvend, dus werknemer moet vervolgens wel 

gewezen worden op de gevolgen van het niet-meewerken. 

Op het moment dat werknemer ook geen uitvoering geeft aan de afspraken 

in het Plan van Aanpak, is het advies om eerst een loonopschorting te geven 

en aan het UWV een deskundigenoordeel te vragen. De werknemer moet zich 

bewust zijn dat de loonopschorting wordt omgezet in een loonstop. Door 

dergelijke stimuleringsinterventies in te zetten vermindert de werkgever de 

kans om zelf een loonsanctie te verkrijgen. Het lastige is dat het de relatie  

alleen nog verder onder druk zet, en dat je aangeeft dat je dit als werkgever 

alleen maar doet om zelf geen loonsanctie te krijgen. Bevestig alles schriftelijk 

met een aangetekend schrijven, zodat hij later niet kan zeggen er niet van af  

te hebben geweten. 

Weigeren passend werk
Een medewerker weigert passend werk uit te voeren. Zij geeft aan een 

deskundigenoordeel (DO) aan te gaan vragen bij UWV. Nu is weigeren 

van passende arbeid een reden voor loonstop. Dient die loonstop 

(na waarschuwing) te worden ingezet lopende de aanvraag van het 

deskundigenoordeel of pas als het DO oordeelt ten nadele van de werk-

nemer? Bij een directe loonstop ontstaat er anders mogelijk een situatie 

dat het UWV de werknemer in het gelijk stelt en moet je dan als werkgever 

alsnog overgaan tot betalen van loon over de periode van loonstop?

Is goed onderbouwd dat het passende arbeid betreft? Wat is daarvoor gedaan? 

Bij een sterke onderbouwing zou ik wel de loonstop uitvoeren. Mocht later 

blijken dat het UWV de werknemer gelijk geeft, dan kun je altijd nog besluiten 

dat je alsnog over de achterliggende periode gaat uitbetalen. Zeker als de 

werknemer een loonvordering gaat instellen via de kantonrechter. Echter, nu  
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de druk op de ketel houden en loonstop doorvoeren. Het UWV gaat overigens 

wel akkoord om geen loonsanctie te doen in afwachting van de uitkomst van 

het DO. Dus soms willen werkgevers omwille van de arbeidsverhouding juist 

geen loonstop. Neem alles in de afweging mee. 

Verzekeraar vraagt om herkeuring
Werkgever heeft een werknemer die van een loongerelateerde uitkering 

naar een loonaanvulling is gegaan op basis van het oude loon. Het 

AO-percentage is 80-100%. Werkgever is eigenrisicodrager en heeft de 

werknemer niet ontslagen na 2 jaar ziekte. De WGA ERD verzekeraar wil  

het UWV vragen om een herbeoordeling, omdat dit 2 jaar geleden is 

geweest. Mocht dit gebeuren, dan kunnen er drie situaties ontstaan:  

IVA, WGA ongewijzigd of WGA lager percentage. In deze laatste situatie 

moet de werknemer weer aan het werk. Vraag is: mag de verzekeraar eisen 

akkoord te geven voor herkeuring? Wat zijn de gevolgen bij een lager  

AO-percentage voor de werkgever? Kan ontslag nog steeds plaatsvinden?

De private verzekeraar kan met toestemming van de werkgever zelf een 

herbeoordeling aanvragen. Dit is geregeld in een convenant. Wel na einde van 

de loongerelateerde uitkering (LGU). Dat is nu van toepassing; het is inderdaad 

wonderbaarlijk dat iemand zonder enige beoordeling WGA 80-100% kan 

blijven. Er waren immers redelijke kansen op herstel. Kortom, als werkgever niet 

meewerkt aan deze toestemming dan kan de private verzekeraar aangeven dat 

zij in hun belangen worden geschaad omdat zij wel betalen. In dat spel wil je 

niet terecht komen. 

De werknemer kan inderdaad naar de IVA, maar werknemer kan ook < 35% 

worden of 35-80% of WGA 80-100% blijven. Bij overgang naar < 35% houdt 

betrokkene nog 2 maanden zijn uitkering. Daarna eindigt zijn uitkeringsrecht. 

Werknemer zal dan zeker het slapende dienstverband bij de werkgever 

aanspreken.
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In de situatie 35-80% WGA houdt hij nog wel twee jaar loonaanvullingsrechten, 

maar zijn uitkering gaat naar beneden (resterende verdiencapaciteit wordt 

immers verrekend in de formule van de loonaanvulling). Ook in die situatie zal 

werknemer belang hebben bij werk en bij de werkgever terug willen keren. 

Als de werkgever dat had willen voorkomen, had hij beter 2 jaar terug al een 

einde aan de dienstbetrekking kunnen maken. Nu kan dat alsnog, maar dan 

moet hij aantonen met een actueel oordeel van de bedrijfsarts en eventueel 

een arbeidsdeskundig rapport dat er echt geen werk in de eigen organisatie 

voor de werknemer is. Dan volgt de ontslagroute via UWV (langdurige 

arbeidsongeschiktheid) maar die eisen wel dat er aangetoond wordt dat er 

geen passende arbeid voor hem beschikbaar is en ook niet binnen 26 weken 

beschikbaar komt.

Geen contract bij andere werkgever na einde wachttijd
Wat zijn de gevolgen als een mevrouw wel re-integreert bij een andere 

werkgever, maar deze haar na einde wachttijd geen contract wil aanbieden. 

Terugkeer naar eigen werkgever is niet mogelijk. 

Er geldt een opzegverbod bij ziekte, dus mevrouw moet hoe dan ook tot einde 

wachttijd in dienst blijven van de eigen werkgever. Mevrouw moet ook naar 

de WIA-keuring. Kan ze niet bij de eigen werkgever blijven, haar baan niet 

doen en heeft ze ten tijde van de WIA-aanvraag geen nieuwe dienstbetrekking 

gevonden, dan is ze structureel functioneel beperkt (SFB). De andere werkgever 

kan haar dan een contract aanbieden; ze hebben dan recht op de no-riskpolis 

en het loonkostenvoordeel. Biedt de andere werkgever dat niet aan, dan is dat 

voor haar vervelend. Jullie kunnen overwegen om een officieel einde aan het 

dienstverband te maken. Vraag hiervoor een ontslagvergunning bij UWV aan  

op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid. 
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Verschil deskundigenoordeel bij UWV of second opinion bij 
bedrijfsarts
Ik begrijp niet zo goed in welke situaties ik aan de werknemer moet 

adviseren om bij het UWV een deskundigenoordeel te vragen en wanneer 

de werknemer beter gebruik kan maken van het second opinion bij een 

andere bedrijfsarts. Ik begrijp wel dat deze laatste optie de werkgever veel 

meer geld kost. Wij hebben in ons verzuimbeleid staan dat wij de kosten 

van een deskundigenoordeel ad. 100 euro aan de werknemer vergoeden. 

Maar een second opinion kost minimaal 750 euro. 

Het is belangrijk om te realiseren dat een second opinion van de nieuwe 

Arbowet per 1 juli 2017 bedoeld is om de werknemer meer zekerheid te geven 

over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Een werknemer heeft de 

mogelijkheid om met een andere bedrijfsarts zijn of haar twijfels te bespreken. 

Alleen een andere onafhankelijke bedrijfsarts mag deze second opinion 

uitvoeren. 

De insteek van het deskundigenoordeel van UWV is een vastgelopen  

re-integratieproces weer vlot te trekken. Het UWV geeft een oordeel op  

onder andere de volgende vragen:

• Is er sprake van arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk van de 

werknemer?

• Doet werknemer voldoende om zijn re-integratieverplichtingen na te 

komen?

• Doet werkgever voldoende om zijn re-integratieverplichtingen na te komen?

• Is er passend werk bij de werkgever?

Daarnaast kan de werkgever ook nog gebruik maken van het deskundigen-

oordeel dat nodig is voor de procedure bij ontslag, namelijk of er sprake is van 

nalaten door een werknemer (ontslaggrond E) of dat er sprake is van veelvuldig 

ziekteverzuim dat leidt tot een voor de werkgever onhoudbare situatie 

(ontslaggrond C). 
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SAMENGESTELD VERZUIM

Ziek na hersteldmelding
Werknemer is na 1,5 jaar ziekte volledig hersteld. Na de hersteldmelding 

wordt zijn contract aangepast van magazijnmedewerker naar administratief 

medewerker. Binnen 28 dagen na de hersteldmelding en functiewijziging 

valt hij opnieuw uit. Zorgt deze nieuw bedongen arbeid voor een nieuwe 

loondoorbetalingsperiode van 104 weken? Of gaat de samengesteld 

verzuimregel voor en wordt de ziekteperiode van 1,5 jaar voortgezet?

Hier geldt inderdaad de samengesteld verzuimregel. Dus eerste ziektedag 

gaat weer terug naar circa 1,5 jaar geleden. Dat is een gelukje voor de 

werkgever. Vanaf de 29e dag had de werkgever een nieuwe periode van 104 

weken loondoorbetaling tegemoet kunnen zien. Ik zou ook eerst een interne 

proefplaatsing afspreken om te zien of de andere arbeid passend is, voordat al 

binnen de 104 weken verzuim een nieuw contract met nieuw bedongen arbeid 

wordt aangegaan. Is dat wel gebeurd? 

Ziek na toekenning WIA
Werknemer heeft bij werkgever volledig de wachttijd doorlopen en wordt 

42,76% arbeidsongeschikt verklaard. Na WIA-toekenning past werkgever 

het contract aan voor wat betreft de arbeidsduur (en dus is er sprake van 

nieuw bedongen arbeid). Binnen 4 weken na toekenning van WIA valt 

werknemer opnieuw uit. Nu heeft werkgever een Ziektewetuitkering 
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aangevraagd, maar deze is door UWV afgewezen omdat er sprake is van 

samengesteld verzuim (de 104 weken lopen nog steeds door). UWV geeft 

aan dat er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting. Dit is naar onze 

mening vreemd. Werkgever wordt hier namelijk nu benadeeld door het 

in dienst houden van werknemer. Wij zijn van mening dat er sprake is van 

samengestelde wachttijd en werkgever heeft voor de 104 weken reeds loon 

doorbetaald en hoeft -indien werknemer binnen 4 weken uitvalt - geen 

nieuwe loondoorbetalingsperiode van 104 aan te houden. Kunnen jullie 

ons hierin misschien adviseren?

Er is sprake van ketenverzuim en de samengestelde verzuimmelding zorgt 

ervoor dat de werkgever al voldaan heeft aan de 104 weken loondoor-

betalingsplicht. De werkgever moet wel betalen als de persoon nog passende 

arbeid kan verrichten, maar daar is geen sprake van. Er gaat geen nieuwe 

loondoorbetalingsperiode lopen, omdat er geen sprake is van volledig herstel 

langer dan 28 dagen. Conform artikel 7:629 lid 10 BW zijn onderbrekingen 

tussen ziekteperioden van minder dan 4 weken van 100% arbeidsgeschiktheid 

gewoon een doorlopend ziektegeval.

De redenering waarom het UWV vindt dat er nieuwe loondoorbetalingsplicht 

is ontstaan, kan mijns inziens dus worden weerlegd. Het kan zijn dat een 

aantal factoren door elkaar heen lopen. De argumentatie van het UWV zou wel 

correct zijn als betrokkene langer dan 28 dagen hersteld was geweest. Omdat 

er een nieuw contract is gegeven, ontstaat er bij herstel langer dan 28 dagen 

wel een nieuwe loondoorbetalingsplicht. Kortom, werknemer moet opnieuw 

beoordeeld worden voor de WIA.

Overigens maakt de ziekteoorzaak niet eens uit wanneer het gaat om samen-

gesteld verzuim. De enige uitzondering op dit artikel 7:629 BW is indien het een 

ziek vanwege zwangerschap- of bevallingssituatie is en er sprake is van andere 

oorzaak; dan ontstaat er wel een nieuwe periode van 104 weken ziekte. 

Ook in artikel 23 lid 3a WIA staat dat bij onderbrekingen van minder dan  

4 weken geen nieuwe 104 weken wachttijd ontstaan, dus werknemer kan per 

direct terugvallen op de WIA.
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Verslechterde gezondheid na toekenning WIA
Een medewerker is per 27 februari 2017 50% arbeidsongeschikt 

beoordeeld. Hij is in zijn eigen functie voor 50% blijven werken. Wij hebben 

per intrede WIA aan hem bevestigd dat we alleen het loon betalen voor de 

arbeid die hij verricht. Hij is per 7 maart 2017 opnieuw volledig uitgevallen. 

Dit heeft een andere ziekteoorzaak, maar het herstel wordt wel vertraagd/

belemmerd door de ziekteoorzaak waardoor hij een WGA toegekend heeft 

gekregen. No-risk Ziektewet is aangevraagd, maar deze is afgewezen. Het 

dossier ligt inmiddels bij een juriste en het bezwaar tegen afwijzing ZW 

loopt. Heeft het UWV gelijk? Om welk wetsartikel gaat het hier?

Het gaat hier om artikel 19 lid 5 ZW. Hierin staat dat indien een medewerker 

binnen 4 weken na zijn herstel weer arbeidsongeschikt wordt, de onderbroken 

periodes van arbeidsongeschiktheid bij elkaar worden opgeteld (samentelling). 

Er is geen nieuwe loondoorbetalingsplicht ontstaan omdat er sprake is van 

samengeteld verzuim waarvan inmiddels de wachttijd is doorlopen. Daarom 

heeft het UWV de Ziektewetuitkering ook terecht afgewezen. 

Omdat de verslechterde gezondheid van de werknemer al binnen vier weken 

plaatsvindt na de WIA-beoordeling, kan de werknemer per direct in aanmerking 

komen voor een WGA-uitkering 80-100% of eventueel een IVA-uitkering indien 

er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Sterker nog, 

zelfs bij de 35-minner die binnen vier weken toenemend arbeidsongeschikt 

raakt, geldt dat ongeacht oorzaak er alsnog een WIA-toekenning plaats kan 

vinden. 

De werkgever moet dus nu geen loon meer betalen, want het loon wordt 

verrekend met de uitkering. Dit komt wel hard over, maar UWV moet nu tot 

uitbetaling richting werknemer gaan komen op basis van volledige arbeids-

ongeschiktheid. Het advies is de werknemer een melding verslechterde 

gezondheid te laten doen. Als er al een uitbetaling plaatsvindt, dan moet 

er duidelijk op staan dat het een voorschot op een UWV-uitkering is. Als er 

gewoon loon wordt uitgekeerd, dan zijn dit onverschuldigde betalingen aan  

de werknemer die het UWV wel verrekent met de uitkering.
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SPOOR 2

Geen baan van minder dan 65% van oude loon
Het bureau waar wij tweedespoortrajecten laten uitvoeren heeft de regel 

dat een medewerker een baan waarmee minder dan 65% van het oude 

salaris kan worden verdiend niet hoeft te accepteren. Zelf was ik in de 

veronderstelling dat dit wel moet. En dat als een medewerker deze baan 

niet accepteert, er een sanctie kan worden toegepast. Hoe kijken jullie 

hiernaar en welke wet speelt hierin een rol?

Vreemde gang van zaken en ik zou niet weten waar ze dat op baseren. Wellicht 

goed om bij hen na te vragen. Juist bij een tweedespoortraject moet er gezocht 

worden naar de best passende werkzaamheden die nog aansluiten bij iemands 

opleiding en mogelijkheden, krachten en bekwaamheden. Dit staat los van de 

verdiencapaciteit. Bij een sterk inkomensverlies komt betrokkene wellicht wel in 

aanmerking voor een WGA-uitkering als ook het CBBS geen functies kan duiden 

die meer opleveren dan 65% van zijn oude bedongen arbeid.

Een succesvol tweedespoortraject is ook van belang omdat betrokkene 

aan het werk moet zijn om in aanmerking te komen voor een hogere WGA-

loonaanvulling als de WGA loongerelateerde uitkering voorbij is. 

Ik denk dat hier twee zaken door elkaar lopen: bij het eerste spoor geldt een 

norm dat een functie twee loonschalen lager kan liggen, tot circa 70% van zijn 

oude salaris, tenzij de werknemer ook minder accepteert. Bij het eerste spoor 

is het niet passend wanneer een manager ineens schoonmaakwerk gaat doen. 

Maar als dat wel een passende functie bij zijn mogelijkheden is omdat andere 

zaken niet meer gaan, dan kan dat onderdeel zijn van een tweedespoortraject. 

Een en ander blijkt uit het beoordelingskader poortwachter en het hangt 

samen met hoe het UWV naar de re-integratie-inspanningen kijkt. Daarvoor 

verwijzen we graag naar het document ‘Werkwijzer poortwachter’. 
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Niet hersteld in dienst bij nieuwe werkgever
Werknemer zit in een tweedespoortraject en neemt een passende baan 

aan bij een andere werkgever. De arbeidsdeskundige is akkoord op 

passendheid. Nieuwe werkgever weet van de situatie. Werknemer neemt 

ontslag, wordt hersteld gemeld en gaat een week later aan de slag in een 

nieuw jaarcontract in passend werk. Wat gebeurt er als hij zich binnen 

28 dagen ziekmeldt? Is er een verschil tussen oude klachten en nieuwe 

klachten hierin? 

De situatie is niet correct uitgevoerd. Werknemer is niet hersteld; hij is ziek 

voor de oude bedongen arbeid. Ontslag had dus niet gehoeven en hij had 

een dubbel dienstverband kunnen aangaan, of de oude werkgever had deze 

werknemer met een detacheringsovereenkomst kunnen plaatsen bij de nieuwe 

werkgever. Dat wordt vaak gedaan om werknemer toch naar de WIA-keuring 

te laten gaan. Krijgt de werknemer dan een 35-min beoordeling, dan is hij wel 

structureel functioneel beperkt en heeft de nieuwe werkgever dus recht op  

no-riskpolis en loonkostenvoordeel. 
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TAAKDELEGATIE

Alleen BIG-geregistreerd?
Waar staat in de wet dat een medewerker in taakdelegatie niet per se 

BIG-geregistreerd hoeft te zijn? Is dit echt wettelijk onderbouwd? Dit 

wil onze bedrijfsarts graag weten. Onze bedrijfsarts wil alleen een 

medisch verpleegkundige in taakdelegatie die BIG-geregistreerd is en 

geen taakdelegatie vanuit inzetbaarheid. De bedrijfsarts wil heel graag 

weten WAAR in de wet staat, dat een medewerker in taakdelegatie vanuit 

inzetbaarheid WEL mag uitvragen en onder auspiciën van de bedrijfsarts 

mag werken. Verder willen wij ook graag weten: mogen de medewerkers  

in taakdelegatie (zowel medisch als vanuit inzetbaarheid) een probleem- 

analyse en een inzetbaarheidsprofiel opstellen? 

De Voorwaarden voor werken in taakdelegatie vind je in de beleidsregels de 

Zieke werknemer (februari 2016): daar wordt niet benoemd dat de casemanager 

taakdelegatie in het BIG-register moet staan. Wel moet de bedrijfsarts zich 

overtuigen van de kennis en vaardigheden van de casemanager, instructies 

geven en duidelijk afbakenen wat wel en niet mag.

De Autoriteit Persoonsgegevens legt in 7 punten uit hoe er onder Taakdelegatie 

gewerkt dient te worden:

1. De gedelegeerde is voldoende opgeleid voor en aantoonbaar bekwaam in 

de uitoefening van de taak.

2. De bedrijfsarts heeft zich in de praktijk overtuigd van de kennis en 

vaardigheden van de gedelegeerde.

3. Er zijn functiegerichte protocollen die duidelijk maken welke taken de 

gedelegeerde wel en niet kan uitvoeren, waarbij er altijd een mogelijkheid 

moet zijn om de bedrijfsarts te consulteren.

4. In individuele gevallen kunnen de grenzen van delegatie worden vastgelegd 

in nadere werkafspraken tussen betrokkenen of in een werkplan voor de 

behandeling van een individueel geval.

5. Er is structureel persoonlijk overleg tussen gedelegeerde en bedrijfsarts.

6. Overleg, toetsing en overname van de gevalsbehandeling door de 

bedrijfsarts zijn altijd mogelijk.
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7. De werknemer is in begrijpelijke termen ingelicht over het delegeren 

van elementen van de begeleiding, de eindverantwoordelijkheid van de 

bedrijfsarts en de mogelijkheid om de bedrijfsarts te consulteren.

Verder geldt het volgende: de bedrijfsarts heeft de eindverantwoordelijkheid 

voor de arbeidsgeneeskundige advisering. Taken die door de wet aan de 

bedrijfsarts zijn toegekend, kunnen alleen door anderen worden uitgeoefend 

als zij hiertoe van de bedrijfsarts een opdracht hebben gekregen. 

Bij het overdragen van een deel van de taken van de bedrijfsarts aan de 

casemanager taakdelegatie (CMTD) krijgt deze geen volledige zelfstandige 

bevoegdheid. De CMTD voert een deel van de taken van de bedrijfsarts uit, maar 

werkt onder instructie, begeleiding én verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. 

De CMTD mag alleen beschikken over die gegevens over de gezondheid van de 

zieke werknemers die voor de uitoefening van zijn taken strikt noodzakelijk zijn. 

Tot welke delen van het medisch dossier de medewerker toegang heeft, hangt 

dus af van de taken die de CMTD vervult en van de bijbehorende competenties. 

De CMTD valt onder het afgeleide beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Dit 

betekent dat ook de CMTD met de werkgever uitsluitend die informatie mag 

uitwisselen die de bedrijfsarts met de werkgever mag uitwisselen.

Welke gegevens mag de bedrijfsarts/arbodienst met de werkgever delen?

De werkzaamheden waartoe de 
werknemer niet meer of nog wel in 
staat is (functionele beperkingen, 
restmogelijkheden en implicaties 
voor het soort werk dat de 
werknemer nog kan doen).

De verwachte duur van het verzuim. 

De mate van arbeidsongeschikt-
heid van de werknemer.

Adviezen over aanpassingen, 
werkvoorzieningen of interventies 
die de werkgever voor de  
re-integratie moet treffen.

Informatie over de gezondheid van 
de zieke medewerker. Dit valt onder 
het medisch beroepsgeheim.

Werkgever Bedrijfsarts/
arbodienst

Casemanagers 
taakdelegatie  

die werken onder 
auspiciën van 
de bedrijfsarts 

mogen 
dezelfde gegevens 

verzamelen. 
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VAK ANTIEDAGEN TIJDENS ZIEK TE

Opbouw vakantie tijdens ziekte
Als iemand aan het re-integreren is en dus nog geen volle dagen werkt en 

een van die dagen vrij wil nemen, wat kost dit aan snipperdagen? Is dat pro 

rata of een volle dag? Ik ga uit van pro rata.

Sinds 1 januari 2012 bouwt een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer 

evenveel wettelijke vakantiedagen op als een gezonde werknemer. De 

volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantie-

dagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan 

over eventuele extra vakantiedagen. Die worden ook wel bovenwettelijke 

vakantiedagen genoemd.

De hoofdregel is dat als we volledig vakantie opbouwen bij ziekte, we ook 

volledig vakantiedagen afschrijven bij ziekte. De zieke werknemer wordt in 

die zin dus niet bevoordeeld. Dus als een werknemer per dag 4 uur passende 

werkzaamheden in verband met re-integratie verricht en een normale 

arbeidsduur van 8 uur per dag heeft, worden 8 uur afgeschreven. 

Overigens: wanneer de vakantie de genezing zou kunnen belemmeren, mag 

de bedrijfsarts onderbouwen dat de vakantiedagen niet opgenomen mogen 

worden.

Opbouw verlofdagen
Als een werknemer een vervroegde IVA-uitkering ontvangt, loopt de 

opbouw van zijn verlofdagen dan nog door tot einde 2 jaar ziektetermijn? 

Jazeker, de opbouw van verlofdagen lopen gewoon door. Alle voorzieningen 

van het dienstverband blijven gelden. Het enige dat verandert is dat werkgever 

de vervroegde IVA-uitkering in mindering mag brengen op de loondoor-

betalingsplicht bij ziekte (conform artikel 7 : 629 BW lid 5).
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VASTSTELLEN VAN ARBEIDSONGESCHIK THEID

Niet eens met beslissing van bedrijfsarts
We hebben een situatie dat een werknemer blijft aangeven dat het 

opbouwschema dat de bedrijfsarts hanteert voor haar echt niet mogelijk 

is. Ze was het er eerst ook niet mee eens dat de bedrijfsarts benutbare 

mogelijkheden aangaf. Ze heeft toen een deskundigenoordeel bij het 

UWV aangevraagd of de passende arbeid passend is. Het UWV heeft dit 

ook positief bevestigd. Volgens het opbouwschema moet ze nu 5 uur per 

dag werken, maar ze vertrekt na ongeveer 3 uur. De leidinggevende ziet 

dan ook echt dat het niet meer gaat. Dit hebben we ook bij de bedrijfsarts 

aangegeven. Die heeft met haar gesproken, maar ziet geen aanleiding om 

het opbouwschema te wijzigen. De leidinggevende is het daar niet mee 

eens en steunt de werknemer. Wat moeten we doen? 

Re-integratie is niet vrijblijvend. In dit geval is de leidinggevende het dus niet 

eens met de beslissing van de bedrijfsarts en steunt hij de werknemer die te 

vroeg naar huis gaat. De bedrijfsarts is ingeschakeld toen de stagnatie in de 

re-integratie zich voordeed. Dat is de juiste route. De bedrijfsarts wijkt niet van 

het standpunt af en er is al eerder een deskundigenoordeel afgegeven door het 

UWV. 

Dan kun je nu niet anders dan stimuleringsinterventies inzetten richting de 

werknemer en daarmee dus wel de leidinggevende overrulen. Houdt de 

werknemer zich niet aan de gemaakte re-integratieafspraken, waarschuw dan 

nog voor de laatste keer en pas vervolgens een loonstop toe. De werknemer 

kan dan wellicht een loonvordering in gaan stellen via de kantonrechter. 

Echter, als je als werkgever de loonstop niet toepast, loop je het risico van 

een loonsanctie. Het UWV zal dan aangeven dat je klachtcontingent aan 

het re-integreren bent geweest in plaats van procescontingent. En dat je de 

werknemer had moeten stimuleren om wel de mogelijkheden te benutten die 

ze volgens de bedrijfsarts daadwerkelijk had. 
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Telefonische probleemanalyse door bedrijfsarts?
De werknemer vindt de reisafstand naar de bedrijfsarts te ver omdat hij dan 

1 uur heen en 1 uur terug moet rijden voor een afspraak van 15 minuten. 

Daarom wil hij dat er een telefonische probleemanalyse wordt opgesteld.  

Is een telefonische probleemanalyse in deze situatie mogelijk?

Het komt veel voor dat probleemanalyses tegenwoordig telefonisch gaan, maar 

dit is niet de bedoeling. Het is onder meer ontstaan doordat casemanagers 

taakdelegatie (werkzaam onder auspiciën van de bedrijfsarts) een eerste 

uitvraag doen en een rol spelen in het geprotocolleerd informatie verzamelen. 

Dit gebeurt veelal wel telefonisch, maar de probleemanalyse dient opgesteld 

te worden door de bedrijfsarts zelf. En het uitgangspunt daarbij is dat de 

bedrijfsarts de werknemer voor het opstellen van de probleemanalyse moet 

zien. 

Voorafgaand aan het maken van de probleemanalyse moet de bedrijfsarts een 

aantal zaken doen en dat zijn:

1. probleemoriëntatie door het maken van een multifactoriële analyse van het 

probleem of de problemen die hebben geleid tot uitval of gaan leiden tot 

dreigende uitval;

2. uitvoeren van diagnostiek dan wel overleg met curatieve sector om te 

komen tot specifieke diagnose van probleem/problemen;

3. beoordelen van de actuele belastbaarheid en daaruit volgend oordelen over 

de arbeidsgeschiktheid in termen van mogelijkheden en beperkingen; 

4. beoordelen van te beïnvloeden factoren (persoonlijk waaronder ziekte-

gerelateerd, als ook omgevingsfactoren waaronder zowel werk als privé); 

5. adviseren over de in te zetten interventies naar zowel werknemer als 

werkgever

6. geven van voorlichting over wet- en regelgeving aan werknemer / 

werkgever indien relevant; 

7. vernemen van de visie van werknemer en werkgever op oorzaken van uitval, 

de route naar werkhervatting en het te bepalen einddoel. 
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Pas dan kan bedrijfsarts een goede probleemanalyse opstellen en daarvoor is 

het beslist noodzakelijk dat de bedrijfsarts betrokken werknemer spreekt en 

ziet (uitvoerig!!). 

Alleen bij uitzondering mag de bedrijfsarts volstaan met het telefonisch 

opstellen van een probleemanalyse. Bijvoorbeeld als werknemer een 

mobiliteitsprobleem heeft, opgenomen is in zorginstelling, te ernstig ziek is,  

in buitenland verblijft voor behandeling etc. 

In deze situatie vindt de werknemer de reistijd van een uur te lang. Dat is 

dus geen reden voor een telefonische probleemanalyse. Uiteraard zal de 

werkgever proberen om een bedrijfsarts zo dicht als mogelijk in de buurt van 

de woonplaats van de werknemer te regelen. Maar als dat niet lukt, dan zal de 

werknemer moeten reizen. Een werkgever kan dus wel degelijk de werknemer 

verplichten om naar de bedrijfsarts te gaan, ook als dit een uur reizen is. 

 

Wat is er
aan de hand?

Zieke 
medewerker

Bedrijfsarts
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VER VROEGDE WIA

Vervroegde WIA voor terminaal zieke
We zijn een arbodienst voor een klein bedrijf en zij hebben nu te maken met 

een werknemer die terminaal ziek is. Zij hebben geen verzuimverzekering 

en nu hebben we geadviseerd om toch een vervroegde WIA-aanvraag met 

werknemer bespreekbaar te maken. Als de werknemer een IVA-uitkering 

krijgt, kan deze immers verrekend worden met de loondoorbetalingsplicht. 

Hoe gaat dit in zijn werk en kunnen wij ook alles regelen zonder dat de 

werknemer daar verder mee lastig gevallen wordt? Dat wil zijn werkgever 

namelijk niet. 

De werknemer zou een machtiging kunnen afgeven aan de casemanager om 

alles te gaan regelen met het UWV en de machtiging kunnen invullen dat hij 

toestemming geeft voor het opvragen van medische gegevens. De bedrijfsarts 

moet een verklaring duurzaamheid afgeven en ook een specialistische 

verklaring is nodig. De bedrijfsarts kan met de machtiging de gegevens bij 

de specialist opvragen. Er is dus een complete aanvraag nodig, maar dat kan 

binnen de arbodienst geregeld worden. De werkgever wil liever niet dat de 

werknemer nog lastig gevallen wordt in deze moeilijke laatste fase van zijn 

leven. Als het UWV nog vragen heeft, of de werknemer nog zelf wil zien, wordt 

dat eerst met jou als gemachtigde kortgesloten en op basis daarvan kunnen 

jullie altijd nog beslissen om wel of niet verder te gaan met de vervroegde WIA-

aanvraag. De ervaring leert echter dat de werknemer best nog wel begripvol 

contact wil in het proces waarin hij zit. 
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Is er ook een vervroegde WAO mogelijk?
Een medewerker is al langere tijd in dienst bij een werkgever en heeft een 

lopende WAO-uitkering. Medewerker valt uit en zou gezien de klachten in 

aanmerking kunnen komen voor een vervroegde WIA-aanvraag (aldus de 

bedrijfsarts). Echter, de medewerker heeft een lopende WAO en dus geen 

WIA-recht. Moet werkgever gewoon twee jaar loon doorbetalen en WvP 

volgen of kan werkgever nog wat anders doen?

De vervroegde WAO-mogelijkheid bij duurzame arbeidsongeschiktheid 

bestaat niet. Die heeft ook nooit bestaan, de WIA en WAO hebben duidelijk 

verschillende regels omdat de duurzaamheidstoets bij de WAO in het geheel 

niet voorkomt.

Helaas heeft de werkgever twee jaar loondoorbetalingsplicht. Er is ook geen 

ZW-vangnet meer want hij is al langer dan vijf jaar in dienst bij de werkgever. 

Gelukkig wordt er na de loondoorbetaling geen schade meer toegerekend aan 

de werkgever. 
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WAO

Ophoging WAO-recht als WAO-gerechtigde geen werkgever heeft
Meneer X is in 2006 voor het laatst door UWV beoordeeld en destijds 

van 80-100% WAO naar 15-25% WAO gegaan. In 2018 is er sprake van 

toegenomen arbeidsongeschiktheid. Er is GEEN werkgever. Per wanneer 

kan hij dan zijn WAO ophogen? Normaal gesproken betaalt een werkgever 

eerst weer 104 weken het loon door voordat ophoging kan plaatsvinden, 

maar er is nu geen werkgever. Dan kun je in bepaalde situaties de WAO 

laten ophogen binnen 4 weken (15-45% WAO, dan kun je als er geen 

werkgever is de WAO laten ophogen mits met dezelfde oorzaak en binnen  

5 jaar na de laatste WAO-beslissing). Daar is echter nu geen sprake van want 

het is langer dan 5 jaar geleden. Wanneer vindt dan de aanpassing van de 

WAO-uitkering plaats? Het UWV heeft aangegeven dat ze pas na 104 weken 

bekijken of ze de WAO-uitkering gaan ophogen. Is dit niet raar? Want er 

staat geen Ziektewet of loondoorbetaling bij ziekte tegenover en er geldt 

wel een nieuwe wachttijd.

Deze WAO-gerechtigde heeft geen werkgever en er is sprake van een andere 

oorzaak! In dit geval geldt er inderdaad altijd een wachttijd van 104 weken. 

Maar er geldt nog een andere voorwaarde voor een eventuele ophoging, 

want er moet in een dergelijke situatie ook sprake zijn van een toename van 

de beperkingen die voortkomen uit dezelfde ziekteoorzaak. Dit omdat deze 

WAO-gerechtigde zonder werkgever is en daarom alleen maar voor de WAO 

verzekerd is op grond van de “kleine” WAO-uitkering. (Art. 37 lid 2 WAO). Komt 

de toename/ verslechtering door een kennelijk andere ziekteoorzaak, dan zal 

de WAO niet worden opgehoogd omdat de WAO-gerechtigde daarvoor niet 

verzekerd is. 

De verzekeringsarts maakt dus naast de reguliere FML ook een speciale 

functionele mogelijkheden lijst met alleen de beperkingen die gebaseerd zijn 

op dezelfde ziekteoorzaak. En op die speciale FML moet de arbeidsdeskundige 

vervolgens beoordelen wat de mate van arbeidsongeschiktheid is. Alleen 

wanneer dit op een hogere klasse dan 15-25% uitkomt kan de WAO worden 

opgehoogd naar de door de arbeidsdeskundige vastgestelde klasse. Komt de 

arbeidsdeskundige weer op de klasse 15-25 % dan blijft dit de klasse voor de 

WAO (ongewijzigd advies: 15-25 % WAO).
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NB. Deze situatie wordt pas anders wanneer iemand al meer dan 45% arbeids-

ongeschikt was. Bij de klasse meer dan 45% WAO én geen werkgever geldt er 

inderdaad een wachttijd van 4 weken en maakt de ziekteoorzaak niet uit. 

Werknemer met ‘klein’   WAO-recht en toegenomen arbeids-
ongeschiktheid
Ik heb altijd begrepen dat iemand met een WAO-uitkeringsrecht niet in 

de WIA komt. WAO blijft WAO. Maar stel dat een werknemer een kleine 

WAO-uitkering (minder dan 45%) heeft en daarnaast voor 30 uur in de week 

werkt. Hij verdient echter in deze baan veel meer dan hij verdiende voordat 

hij in de WAO terechtkwam. Stel dat hij weer volledig arbeidsongeschikt zou 

raken, hoeveel bedraagt dan zijn WAO-uitkering?

Het UWV gaat bekijken of er na 104 weken ziekte een fictief tweede WAO-recht 

is, dus of hij met die 30 uren voor ten minste 15% of meer arbeidsongeschikt is. 

Is dat het geval, dan gaan ze kijken of hij met die 30 uren fictief tweede recht 

uitkomt op een hoger dagloon dan zijn eerdere dagloon waar nu de kleine 

WAO-uitkering op gebaseerd is. Als zijn dagloon hoger uitvalt, dan wordt zijn 

dagloon verhoogd. 

Over zijn nieuwe dagloon heeft werknemer zelfs weer een recht op de WAO-

loondervingsuitkering. Dus zijn WAO-vervolguitkering wordt omgezet in een 

WAO-loondervingsuitkering (de duur hiervan is gekoppeld aan zijn leeftijd).

Dus iemand met kleine WAO-uitkering die toegenomen arbeidsongeschikt 

raakt, heeft mogelijk recht op hoger dagloon en een nieuwe loondervings-

uitkering. 

NB. Als iemand nog een WAO-recht heeft dat dateert van voor 1 augustus 1993, 

heeft hij altijd al een WAO-loondervingsuitkering. Met de komst van de Wet 

terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet TBA) is pas 

de WAO-vervolguitkering ontstaan. Het verschil tussen de oude loondervings-

uitkering en de WAO-vervolguitkering werd wel het WAO-hiaat genoemd. 

V R A A G 

085



94

WERKHER VAT TINGSK AS

Doorbelasting WGA door zwangerschapsgerelateerde klachten
Een medewerkster is 2 jaar lang arbeidsongeschikt geweest door zwanger-

schapsgerelateerde klachten, waarvoor Ziektewet is aangevraagd en ook 

door het UWV is toegekend. Daarna stroomt zij in de WGA (80-100). Mag 

deze WGA-uitkering dan doorbelast worden aan de werkgever? 

Als er geen causaal verband meer aanwezig zou zijn dan is het einde ZW en valt 

ze onder de loondoorbetaling bij ziekte tot einde wachttijd (ervan uitgaande 

dat het een vangnetter met werkgever is). De WGA-uitkering wordt dan 

uiteraard ook aan de werkgever doorbelast.

Als er wel een causaal verband is en werknemer als gevolg van ziekte en 

zwangerschap instroomt in de WIA, dan geldt er geen toerekening aan de 

werkgever. Sinds 1 januari 2014 worden deze uitkeringen bij zwangerschap, 

bevalling of orgaandonatie gefinancierd uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds. 

Dus niet uit de Werkhervattingskas en ze vallen ook niet onder het eigen-

risicodragerschap.

Het UWV is heel kritisch op het aantonen van causaal verband tussen WIA-

instroom en zwangerschap of bevallingsgerelateerde klachten. 

Doorbelasting ontslagen werknemer 
Voor een zieke medewerker hebben wij binnen de 104 weken verzuim 

toestemming voor ontslag verkregen van het UWV. De reden was 

verwijtbaar niet meewerken aan de re-integratie. Wij hebben daarna het 

ontslag aangezegd. Nu heeft de werknemer een WIA aangevraagd en een 

80-100 gekregen. Tot onze verbazing wordt de werknemer doorbelast in  

de premie Werkhervattingskas. Mag dat? 
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Jazeker mag het UWV dit doen. Jullie zijn de laatste werkgever waaraan de 

schade toegerekend kan worden. Het enige is dat het recht op de WIA-uitkering 

twijfelachtig kon zijn, want bij niet meewerken aan re-integratie kan er een 

maatregel worden opgelegd. Dit doet het UWV niet snel. 

Kortom, de laatste werkgever waar werknemer ziek uit dienst is gegaan (ook 

tijdens de 104 weken), is financieel verantwoordelijk voor de WGA-schade van 

de komende 10 jaar.

Doorbelasting ziek als gevolg van zwangerschap
Werkgever heeft een werknemer ziek als gevolg van zwangerschap en 

deze persoon heeft een Ziektewetuitkering. Zij gaat ziek uit dienst in de 

Ziektewetuitkeringsperiode. Wordt dit geval aan de werkgever toegerekend 

middels de gedifferentieerde premie? Wie is verantwoordelijk voor  

re-integratie? 

Wanneer een werkneemster ziek is als gevolg van zwangerschap betaalt het 

UWV de Ziektewetuitkering van de werkneemster. Zolang er sprake is van 

een contract is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de 

werkneemster.

Als de werkneemster ziek uit dienst gaat, en er is nog steeds sprake van ziekte 

door zwangerschap, wordt de uitkering niet doorberekend in de ZW-Flex 

premie. De re-integratieverplichting ligt dan bij het UWV. Is de werkgever 

eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan hoeft hij de uitkering van de 

werkneemster ook niet te betalen; die wordt dan overgedragen aan het UWV.
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Doorbelasting zieke medewerker in proeftijd
Een medewerker is in dienst getreden van ons bedrijf na jaren als zzp’er. 

Na 4 dagen geeft hij aan dat hij “het niet meer trekt” en eigenlijk al over-

spannen was voor indiensttreding. Hierop heeft werkgever direct het 

dienstverband beëindigd in de proeftijd. Medewerker heeft zich hierop  

ziek gemeld bij UWV. Krijgt de werkgever deze kosten doorbelast van het 

UWV of hoe kan ik dit voorkomen?

Allereerst is de vraag of je werkgever een grote werkgever is voor de wet 

BeZaVa (dus een loonsom van meer dan 100 maal de gemiddelde loonsom) of 

middelgrote werkgever (tussen de 10 tot 100 maal de gemiddelde loonsom). 

Kleine bedrijven betalen namelijk een sectorale premie en krijgen niet één op 

één de schade doorbelast. 

Heeft een groot bedrijf deze vervelende situatie, dan loopt werkgever 

inderdaad risico. Sinds 1 januari 2013 is het fraudeartikel Ziektewet vervallen: 

het UWV checkt niet meer of de arbeidsongeschiktheid al bestond op de dag  

van verzekerd worden (daarvoor had de werknemer immers geen werknemers-

rechten). Nu deze regel er niet meer is, kan de werkgever niet anders dan de  

vernietigbaarheid van de aangegane arbeidsovereenkomst in te roepen, met 

als reden dat de werknemer had moeten weten dat hij niet in staat was de 

overeengekomen arbeid na te komen omdat hij al arbeidsongeschikt was 

op het moment dat hij de overeenkomst aanging. Het financiële belang is 

maximaal 2 jaar ZW-uitkering, dus zeker de overweging waard.

Stel dat dit niet wordt ingezet, let dan wel op dat werknemer geen WIA-rechten 

krijgt! De werknemer heeft met vier dagen werk wel degelijk ZW-rechten, maar 

nog geen WIA-rechten omdat hij niet de referte-eis heeft behaald. De referte-eis 

is dat de werknemer minimaal 26 weken heeft gewerkt voor het ziek worden. 

Hier moet ook op gecontroleerd worden, anders kan er zelfs een WIA-recht uit 

volgen.
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WIA-AANVR AAG

WIA aanvragen of verlenging loondoorbetaling
Wij hebben een werknemer die in april 2 jaar ziek is. Op 25 januari moet 

uiterlijk de WIA-aanvraag worden ingediend. De medewerker kan wel het 

aantal uren werken volgens contract, maar niet haar bedongen arbeid 

uitoefenen. Wij hebben voor haar een passende functie gevonden binnen 

de instelling, maar weten niet zeker of zij dit aankan. Daarom hebben we 

met haar een proefperiode afgesproken voor twee maanden. Wij vragen 

ons nu af of het slim is om toch de WIA-aanvraag in te dienen of verlenging 

van de loondoorbetaling aan te vragen. Wat is jullie advies in dit soort 

situaties?

Als de inschatting is dat de uitkomst van de WIA-beoordeling < 35% wordt 

en er geen uitkeringsrechten zijn, dan is het een reële optie om eerst uit te 

zoeken of de passende arbeid ook realistisch is. Duidelijk is dat ze wel naar 

de WIA-beoordeling moet gaan, omdat ze haar oude bedongen arbeid niet 

meer aankan. Het voordeel van uitstel in deze situatie is dat de oorspronkelijke 

ziektedatum blijft staan en eerst uitgeprobeerd wordt of de passende arbeid 

goed verloopt voordat er een nieuw arbeidscontract wordt gegeven. Bij een 

nieuwe arbeidsovereenkomst gaat een werkgever weer opnieuw maximaal 104 

weken ziekengeld betalen als de werknemer na 4 weken werken weer uitvalt. 

Om dit te voorkomen is het zeker realistisch om nu tijdelijk uitstel aan te vragen 

om te toetsen of deze passende baan echt passend is voordat ze dat als nieuwe 

arbeidsovereenkomst aangeboden krijgt.
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Twee dienstverbanden met verschillende ziektedata
Graag wil ik advies over een casus waarbij sprake is van twee dienst-

verbanden. Een werknemer heeft onlangs voor dienstverband 1 

(verkoopmedewerker voor 16 uur) een WIA-beoordeling (per 4-3-2019) 

gehad met als uitkomst 15,01% arbeidsongeschiktheid. Voor dienst-

verband 2 (schoonmaker bij groot recreatiebedrijf voor 9 uur per week) 

heeft werknemer zich op 14-4-2018 arbeidsongeschikt gemeld. Heeft de 

WIA-beslissing < 35% invloed op het poortwachterproces van het tweede 

dienstverband? Anders gezegd, komt er aan het einde van 104 weken 

loondoorbetaling een poortwachtertoets of een herbeoordeling WIA?

Het re-integratieverslag van werkgever 2 (tweede dienstverband) wordt niet 

getoetst. Van een herbeoordeling kan geen sprake zijn omdat er geen WIA-

uitkering van toepassing is.

De WIA kent maar één eerste arbeidsongeschiktheidsdag en dan begint de 

wachttijd van 104 weken. Bij de WIA-beoordeling met als uitkomst <35% 

moeten beide dienstverbanden meegenomen zijn, zowel in het dagloon  

als maatmanloon. Voor werkgever 2 loopt de loondoorbetalingsverplichting  

bij ziekte door en dient de werkgever zich te houden aan de wettelijke  

re-integratieverplichtingen (Poortwachter). Een beoordeling in het kader  

van de WIA na het bereiken van einde dienstverband bij werkgever 2 vindt 

niet meer plaats omdat beide dienstverbanden in de eerdere beoordeling zijn 

betrokken. Het re-integratieverslag van werkgever 2 (tweede dienstverband) 

wordt ook niet meer getoetst. UWV kan immers ook geen loonsanctie opleggen 

omdat einde wachttijd bij werkgever 1 (eerste dienstverband) al is bereikt. 

  

Van een herbeoordeling kan geen sprake zijn omdat er geen WIA-uitkering van 

toepassing is. Betrokken werknemer kan wel “later ontstaan recht” aanvragen 

indien er sprake is van toegenomen arbeidsongeschiktheid met dezelfde 

ziekteoorzaak binnen 5 jaar na de afwijzing van de WIA-aanvraag ( < 35%). 
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Opnieuw aanvragen van WIA: wel of geen nieuwe wachttijd?
Een werknemer is bij ons via een re-integratietraject aan het werk gekomen 

nadat ze bij haar vorige werkgever reeds 104 weken ziek is geweest. Ze 

had toen ook een WIA-uitkering aangevraagd, maar deze is afgewezen 

omdat ze 28,99% arbeidsongeschikt was. Bij ons is ze ook 30% minder gaan 

verdienen dan hetgeen ze bij haar vorige werkgever verdiende. We hebben 

voor haar ook loonkostenvoordeel. Ze is binnen 3 jaar nu opnieuw ziek 

geworden met dezelfde klachten. Wij krijgen Ziektewetvangnet want die 

melding hebben we doorgegeven. Maar ik denk dat het voor de werknemer 

gunstig is om nu al de melding van de verslechterde gezondheid door te 

geven aan het UWV. Juist omdat ze vroeger meer verdiend heeft. Dit is toch 

een situatie dat artikel 55 WIA van toepassing is en dat ze zonder wachttijd 

alsnog recht kan krijgen op een WIA-uitkering? 

Ja, je redenering klopt helemaal, want ze is ziek geworden door dezelfde 

oorzaak binnen vijf jaar na haar vorige beoordeling. Dit is een artikel 55 WIA 

situatie. En ze heeft vroeger ook meer verdiend, dus voor bescherming van 

haar oude WIA-dagloon is het ook verstandig dat ze melding doet bij het UWV 

van haar verslechterde gezondheid. Haar WIA-recht gaat dan zonder wachttijd 

in (dus vanaf het moment van nieuwe uitval). Haar recht loopt wel maar jullie 

Ziektewetuitkering gaat voor. Oftewel, jullie blijven haar gewoon betalen maar 

worden gecompenseerd door het Ziektewetvangnet. Haar ziekengeld wordt 

namelijk geminderd op haar WIA-uitkering. Ze soupeert daarmee al wel haar 

WGA loongerelateerde uitkering op. Dat is wel een nadeel maar het grote 

voordeel is dat nog haar oude hogere WIA-dagloon geldt. Artikel 55 WIA geldt 

overigens alleen maar indien het UWV van mening is dat de verslechterde 

gezondheid gekoppeld is aan dezelfde oorzaak waarmee ze eerder is uit-

gevallen. Anders geldt voor haar wel 104 weken wachttijd en dan gaan ze  

uit van haar nieuwe lagere WIA-dagloon dat ze bij jullie verdient. 
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Lichtere functie in plaats van WIA-aanvraag
Een medewerker is ruim anderhalf jaar volledig ziek. Het oude salaris 

bedraagt € 3.500 per maand. Werkgever heeft het goed voor met de zieke 

werknemer en wil haar een nieuwe lichtere functie aanbieden, waarbij ze 

een salaris van € 2.400 gaat verdienen, zodat ze geen WIA-aanvraag hoeft  

te doen. Wat zijn de mogelijkheden en/of gevaren voor de werkgever en  

de werknemer? 

 

De werkgever heeft nog een loondoorbetalingsplicht op basis van minimaal 

70% van € 3.500 (afhankelijk van de cao mogelijk meer). Deze plicht loopt door 

tot 104 weken na eerste ziektedag. Voor de werknemer kan er na 104 weken 

een WIA-uitkering gaan lopen. Overigens niet bij een verdiencapaciteit van 

€ 2.400, want op praktische verdiencapaciteit zou er dan sprake zijn van 31% 

arbeidsongeschiktheid. Maar mocht nu binnen vijf jaar blijken dat er op basis 

van dezelfde klachten een toename is van arbeidsongeschiktheid, dan geldt 

nog haar oude dagloon (artikel 55 WIA is dan van toepassing). Dus om dit recht 

te beschermen, is het nu wel verstandig om een WIA-aanvraag uit te doen. 

Is de verdiencapaciteit van € 2.400 ook echt reëel? Anders eerst de uitkomst 

van de WIA-keuring afwachten en vervolgens aangeven wat de arbeid waard 

is waarbinnen de werknemer blijft werken. Het is voor de werknemer wel 

heel belangrijk bij de eigen werkgever te kunnen gaan werken. Stel dat de 

werknemer wel in aanmerking zou komen voor een WIA-recht, dan heeft 

werknemer ook na afloop van de WGA loongerelateerde uitkering nog loon  

en loonaanvulling. 

Ik zou dus de wachttijd volmaken, WIA-aanvraag door werknemer uit laten 

sturen en pas als de WIA-beschikking binnenkomt de afweging maken wat 

de loonwaarde is van het werk dat werknemer blijvend kan doen (realistisch 

vaststellen).

Wanneer werknemer nu al zou overgaan naar een nieuwe functie, dan verspeelt 

ze hiermee de werknemersrechten op basis van haar dagloon van € 3.500.
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WIA-UITKERING

Afmaken loongerelateerde uitkering
Stel iemand wordt WGA 80-100 verklaard. Hierna vindt er een 

herbeoordeling plaats en werknemer wordt WGA 35-80 verklaard. Ik 

lees in jullie boek dat de werknemer dan nog recht heeft op 2 jaar lang 

een loonaanvullingsuitkering. Op het moment dat deze herbeoordeling 

plaatsvindt tijdens de LGU, wordt dan eerst de LGU-periode afgemaakt 

voordat de twee jaar LAU ingaat?

Dit is geregeld in artikel 60 lid 3 WIA. De loongerelateerde uitkering WGA wordt 

gewoon afgemaakt. Daarna heeft betrokkene nog recht op een loonaanvulling 

indien de 24 maanden na de herbeoordeling nog niet voorbij zijn. Het enige 

dat het artikel zegt, is dat de inkomenseis pas van toepassing is 24 maanden 

na de herbeoordeling (zie hieronder). Dus als de LGU nog een half jaar loopt, 

dan is er nog 1,5 jaar recht op loonaanvulling voordat er gekeken wordt naar de 

inkomenseis. Voldoet persoon niet aan de inkomenseis, dan gaat 24 maanden 

na de herbeoordeling alsnog de WGA vervolguitkering in. 

Wettekst:

De loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering van de WGA-uitkering

Voor de verzekerde, die op de dag dat recht ontstaat op een WGA-uitkering,  

of die gedurende tenminste twee kalendermaanden slechts in staat is geweest 

om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen van het maatmaninkomen 

per uur, als bedoeld in het tweede lid, geldt geen inkomenseis tot de dag dat 

zijn resterende verdiencapaciteit hoger dan 20% van zijn maatmaninkomen 

per uur is geweest gedurende een periode van 24 kalendermaanden. Deze 

periode eindigt op het moment dat de verzekerde gedurende ten minste 

twee kalendermaanden slechts in staat was met arbeid ten hoogste 20% te 

verdienen van het maatmaninkomen per uur.

V R A A G 

094



102

Worden inkomsten nulurencontract gekort op WIA-uitkering?
Werknemer heeft meerdere werkgevers: een hoofdwerkgever en een 

nulurencontract voor lesgeven. Sinds enkele maanden geeft hij één les 

per week. Werknemer is ziek gemeld bij de hoofdwerkgever. Het lesgeven 

lukt nog wel. De beperkingen zijn duurzaam en gezien zijn salaris rond 

maximum dagloon is de verwachting dat er 80-100% uitkomt en IVA. 

De inkomsten uit het nulurencontract zullen volgens mij buiten de WIA-

beoordeling blijven. Klopt het dat de inkomsten uit het nulurencontract 

niet gekort worden op een WIA-uitkering, omdat dit contract al bestond 

en er geen sprake is van ziekmelding? Stel dat hij twee lessen in de week 

gaat geven, meer dus dan nu onder het nulurencontract, worden de extra 

inkomsten dan wel gekort?

Bij de maatmanloonberekening tellen alle inkomsten van de werknemer  

mee, dus ook de inkomsten van het nulurencontract. Die bepalen mede  

het maatmanloon van de werknemer. 

Alle inkomsten en verdiensten die meetellen voor de vaststelling van 

het maatmaninkomen zijn vastgelegd in het schattingsbesluit arbeids-

ongeschiktheidswetten.

Bekeken wordt wat de werknemer nog zou kunnen verdienen. Stel dat hij 

inderdaad in de IVA komt op basis van volledige (80-100%) en duurzame 

arbeidsongeschiktheid (geen herstel mogelijk of geringe kans op herstel), 

dan betekent dit dat hij nog best wat kan bijverdienen. Maar gaat hij meer 

verdienen dan 20% van zijn oude loon, dan raakt hij zijn IVA-rechten bij een 

herbeoordeling vermoedelijk kwijt en zal het UWV hem op basis van zijn 

praktische verdiencapaciteit terugzetten naar 35-80% WGA. Indien hij onder  

de 20% van zijn oude loon blijft, houdt hij van zijn inkomsten 30% extra over. 

Van elke euro die hij verdient, gaat hij er dus 0,30 euro op vooruit.

 

V R A A G 

095



100 vragen over Verzuim, Re-integratie en Financiën 103

Inkomen boven verdiencapaciteit
Als het nieuwe inkomen van een werknemer (35-80 AO) hoger is dan 

de verdiencapaciteit, dan wordt vanaf de 3e maand LGU uitgegaan van 

maatmanloon - nieuw loon * 70%. Hoe is dit in de IVA? Een werknemer komt 

door de hoge waarde van zijn auto van de zaak uit op een inkomen boven 

de verdiencapaciteit. Welke gevolgen heeft dit voor zijn IVA-uitkering?

Klopt, wanneer een werknemer werkt en de inkomsten zijn hoger dan  

de verdiencapaciteit, dan is vanaf de derde maand LGU de formule  

70% * (maatmanloon - nieuw loon). Dit geldt ook tijdens de loonaanvullings-

uitkering.

Wees je er wel van bewust dat het hebben van hogere inkomsten dan de 

verdiencapaciteit kan leiden tot een herkeuring en dus een verminderd 

percentage arbeidsongeschiktheid. Dit is ook het risico voor de IVA. Wanneer 

iemand (meer) inkomsten heeft, wordt 75% van deze inkomsten gekort (de 

hoogte van de uitkering is ook 75%). Echter als iemand daarmee boven de  

20% van zijn maatmanloon komt, kan het leiden tot een herkeuring en dus  

een einde van de IVA-uitkering veroorzaken.
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Ziektewetvangnet of ophoging WGA
Normaal is een medewerkster weer 100% aan het werk in haar oude 

functie. Ze heeft een WGA-status 45-55%. Deze wordt niet uitgekeerd 

aangezien mevrouw meer verdient. Nu is mevrouw uitgevallen met een 

andere klachten dan waarvoor zij een WGA-uitkering heeft gekregen. Wat 

te doen? Ziektewetvangnet aanvragen of dient mevrouw een ophoging/

herbeoordeling aan te vragen? Komt de WGA 45-55% tot uitkering en 

krijgt zij daarbovenop een Ziektewetvangnetuitkering en dient de laatste 

aangevraagd te worden door ons?

Omdat de werkgever iemand met 

een WGA-uitkering in dienst heeft 

gehouden, geldt de eerste vijf jaar 

na het in dienst houden recht op 

ZW-vangnet. Officieel moet de 

werkgever dan wel loondoor-

betalingsplicht hebben en dat is 

de vraag nu mevrouw voor 100%  

aan het werk is gebleven in de oude arbeid. Heeft ze een nieuw contract 

gekregen? Dan is er in ieder geval loondoorbetalingsplicht. Meestal gaat het 

UWV er standaard vanuit dat werkgever opnieuw loondoorbetalingsplicht  

heeft en is het de vraag of ze dat gaan onderzoeken.

Voor het ZW-vangnet maakt de oorzaak van ziekte niet uit. Dus dat er sprake 

is van andere klachten doet er niet toe. Het heeft geen zin om een ophoging 

WGA aan te vragen, want de loondoorbetalingsplicht bij de hernieuwde uitval 

prevaleert boven het ophogen van een WGA-uitkering. Alleen als er sprake 

is van een mogelijk recht op IVA, is het wel verstandig dat de werknemer een 

melding verslechterde gezondheid instuurt. Een IVA-uitkering kan namelijk wel 

in mindering worden gebracht op de loondoorbetalingsplicht.

De ZW-uitkering heeft het eerste jaar betrekking op 100% van het 

(gemaximeerde) dagloon indien de werkgever bij ziekte ook 100% doorbetaalt. 

Vanaf het tweede ziektejaar bedraagt de ZW-uitkering 70% van het 

(gemaximeerde) dagloon.
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Ziek tijdens opzegtermijn
Stel een werknemer zegt zijn baan op en heeft aansluitend een nieuwe 

baan. Hij wordt ziek gedurende de opzegtermijn. Hoe zit dat dan? Oud 

dienstverband eindigt en nieuw dienstverband start direct. Is dit een risico 

voor de werknemer of kunnen de oude en nieuwe werkgever hier ook nog 

schade van ondervinden?

De nieuwe werkgever moet nog voor aanvang van het dienstverband de 

arbeidsovereenkomst weer opzeggen door gebruik te maken van het proeftijd-

beding. Ik hoop maar dat werkgever een proeftijd is overeen gekomen, anders 

lukt dat niet.

Als dat wel lukt, gaat de werknemer bij zijn huidige werkgever ziek uit dienst. De 

werknemer is niet verwijtbaar werkloos en heeft recht op Ziektewet bij het UWV. 

Hij wist immers toen hij zijn baan opzegde, niet dat hij ziek zou worden. UWV 

doet nog wel een check op verwijtbaarheid (artikel 45 ZW). De oude werkgever 

moet deze ZW-uitkeringslasten dan dragen (eventueel als eigenrisicodrager). 

En mocht er later WGA worden toegekend, dan komt die ook ten laste van de 

oude werkgever. Is de oude werkgever een kleine werkgever dan vallen deze 

lasten binnen de sectorale premie. Grote bedrijven krijgen schade één-op-één 

toegerekend.

Is er geen proeftijdbeding, dan heeft de nieuwe werkgever een probleem. De 

werkgever moet dan gedurende de looptijd van het contract zelf het ziekengeld 

betalen (ondanks dat er geen dag gewerkt is) conform het overeengekomen 

loon. Gaat de werknemer daarna ziek uit dienst, dan worden de lasten van de 

ZW toegerekend aan de nieuwe werkgever. Omdat de eerste ziektedag wel op 

de oude werkgever blijft staan, krijgt de oude werkgever wel de WGA-schade 

toegerekend, maar dit zal goed gecontroleerd en doorgegeven moeten worden. 

Dus de oude werkgever blijft verantwoordelijk voor WGA omdat de eerste 

ziektedag binnen zijn dienstverband viel.

Deze klant kan maar één ding doen. Het klinkt niet sociaal, maar het beste advies 

is om de arbeidsovereenkomst nog voor de aanvang van het dienstverband op 

te zeggen. Gelukkig heeft de werknemer ZW-vangnet.
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ZIEK UIT DIENST 

Wel of niet ziek uit dienst mogelijkheid?
We hebben een werknemer aan wie we 1,5 maand geleden hebben 

aangegeven dat er werk voldoende is en dat hij een verlenging van zijn 

halfjaarcontract kan krijgen. Maar we hebben hem nog geen officieel 

nieuw contract aangeboden. Nu heeft hij zich ziek gemeld en het ziet er 

voor hem niet goed uit. Wij willen graag weten of we nu gehouden zijn aan 

de opmerking dat er verlenging van zijn contract mogelijk is. Zijn eerste 

contract loopt over twee weken af. Kunnen we nu alsnog aangeven dat hij 

niet kan blijven zodat hij ziek uit dienst gaat? Of zitten we nog een half jaar 

aan hem vast omdat het tweede contract wel gaat lopen ondanks dat hij nu 

ziek is? 

De kernvraag is of er een aanbod is gedaan voor een nieuwe arbeidsovereen-

komst en of deze aanvaard is. Alleen aangeven dat er werk voldoende is, is nog 

niet voldoende voor een nieuw aanbod. Maar is er echt een toezegging gedaan 

en heeft deze werknemer vervolgens dat ook als een aanbod aanvaard? Bij 

aanvaarding van het aanbod is er wel degelijk een tweede contract tot stand 

gekomen voor dezelfde periode als de duur van het eerste contract. Als er 

geen sprake is van aanbod en aanvaarding, dan kan nu alsnog het contract 

worden aangezegd, zodat er geen nieuw contract volgt. Wel is de werkgever 

te laat, want het is al twee weken voor einddatum van het eerste contract. Dit 

betekent dat de werknemer wel de aanzegvergoeding kan vorderen over de 

dagen dat er te laat is aangezegd. Verder is het belangrijk om te realiseren dat 

een grote werkgever hoe dan ook de Ziektewetuitkering betaalt; hetzij via de 

gedifferentieerde premie Ziektewet, hetzij als eigenrisicodrager. 
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Ziek tijdens proeftijd
Er doet zich een zaak voor op het werk, waar wij geen duidelijk antwoord 

op kunnen vinden. Het gaat om een medewerker die ziek is geworden 

tijdens de proeftijd. Wij hebben haar uit dienst gemeld met de reden dat 

er geen werk meer beschikbaar is, omdat dit natuurlijk kan tijdens de 

proeftijd. Later kregen wij een boete van het UWV, omdat wij haar niet ziek 

uit dienst hadden gemeld. Mijn vraag is: zijn wij als werkgever wettelijk 

verplicht om de zieke medewerker tijdens de proeftijd ziek uit dienst te 

melden richting het UWV? Zo ja, wat is dan het nut van de proeftijd? Want 

dan zijn wij als werkgever alsnog financieel verantwoordelijk voor de 

werknemer in de proeftijd.  

 

Jazeker, de werkgever is verplicht om een medewerker ziek uit dienst te 

melden, ook als dit in de proeftijd is. Het nut van de proeftijd is wel om afscheid 

van elkaar te nemen indien er geen klik is. Echter, voor ziek worden in de 

proeftijd loopt een grote werkgever wel het financiële risico: zelfs voor de volle 

12 jaar; eerst twee jaar Ziektewet en dan nog 10 jaar WGA. 

Ik weet niet hoe groot je organisatie is. Stel dat de loonsom van de organisatie 

onder de 331.000 euro is, dan vallen jullie voor de Ziektewet en de WGA binnen 

de Werkhervattingskas onder de sectorale premies. Je krijgt de lasten van deze 

zieke werknemer dan niet individueel doorbelast. Wel telt deze instroom mee in 

het totale sectorrisico. Hoe dan ook: de werkgever moet in ieder geval altijd de 

ziek-uit-dienst-melding doorgeven. 
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Een diploma van CS Opleidingen en de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen heeft aantoonbare meerwaarde in de markt. Dat diploma krijg 
je immers niet zomaar: je bent geslaagd voor een pittig examen en hebt 
bewezen binnen de kaders van de Wvp en AVG te kunnen werken!  

Natuurlijk wil je dat dat gezien en erkend wordt. Alle reden om lid te 
worden van het RSC! 

Voordelen lidmaatschap RSC 

■   Je mag direct een titel voeren: afhankelijk van je opleiding is dat ROV,  
ROZ, ROW, RCM, RSZ, RCMC, CMTD of ADVI. 

■   Je bent vindbaar op je eventuele specialisatie. 

■   Keuze uit verschillende lidmaatschappen, al vanaf € 95. 

■   De mogelijkheid elke maand bijscholingsavonden en intervisie te volgen. 

■   Hoge kortingen op VeReFi Kennisdagen en de VeReFi Zomermarkt. 

■   Beroepsaansprakelijkheidsverzekering als je kiest voor het 
  Uitgebreid lidmaatschap.

Laat zien dat je  
een professional bent

Word lid van  
het RSC!
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Op www.verefi.nl kunnen studenten van CS Opleidingen en andere 

abonnementhouders vragen aan onze docenten stellen via de FAQ 

(Frequently Asked Questions). In de afgelopen 10 jaar zijn daar duizenden 

vragen gesteld en beantwoord. Veelal door Marjol Nikkels, maar ook door 

andere deskundigen uit het werkveld van het casemanagement. 

In dit boekje vindt u een selectie van veel voorkomende vragen. En 

natuurlijk de bijbehorende antwoorden. Nadrukkelijk willen wij er op 

wijzen dat aan de antwoorden geen rechten kunnen worden ontleend. 

Elke situatie is immers anders en vaak zullen er  ‘mitsen en maren’  bij 

het antwoord mogelijk zijn. Win bij gecompliceerde situaties dus altijd 

juridisch advies in. 

Wel geeft het boekje een mooi overzicht van vragen die leven en 

richting-gevende antwoorden. De vragen komen uit de praktijk van 

casemanagers, dus om de vragen en antwoorden te begrijpen is wel 

voorkennis nodig. 

Wilt u meer weten over casemanagement? Neem dan een kijkje op  

www.cs-opleidingen.nl voor het complete opleidingsaanbod.
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