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De collega-werknemer in arbeidsrechte-
lijke reïntegratiegeschillen

HR 26 oktober 2001, JAR 2001, 238 (Bons/Ranzijn)

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer; reïntegratie; positie
collega-werknemer; Wet Verbetering Poortwachter

1 Feiten

Op negentienjarige leeftijd treedt Bons in dienst van een tuincentrum, dat
deel uitmaakt van Ranzijn Tuin en Dier BV. De man werkt fulltime als ‘alge-
meen medewerker dier’. Na een dienstverband van nog geen anderhalf jaar
raakt hij door ziekte arbeidsongeschikt. Uit het arrest zoals het in de JAR is
gepubliceerd, valt af te leiden dat de arbeidsongeschiktheid tot op zekere
hoogte samenhangt met het feit dat het werk lichamelijk belastend is, hoe-
wel een onomstotelijk causaal verband noch wordt gesteld, noch aangeno-
men. Tot het takenpakket van medewerkers als Bons hoort het tillen en ver-
sjouwen van (25 kilo) zware zakken diervoeders. Bons valt uit met onder
meer rugklachten en is dan niet langer in staat om lasten te tillen van meer
dan 5 kilo.

Tijdens het eerste ziektejaar blijft Bons niettemin zijn werk grotendeels ver-
richten. Als er til- of sjouwwerk te doen valt, roept hij de hulp van een colle-
ga in. Volgens eigen zeggen kon Bons 90-95% van zijn normale takenpakket
vervullen en was de assistentie door collega’s hoogstens twee à drie keer per
week nodig. Uitvoeringsinstelling Cadans stelt in het eerste ziektejaar een
loonwaarde vast van 50% van het overeengekomen salaris en voor het ove-
rige ontvangt Bons een uitkering krachtens de Ziektewet.1

Na het eerste ziektejaar vindt een WAO-beoordeling plaats. Cadans oordeelt
dat Bons volledig arbeidsongeschikt is voor de functie bij Ranzijn, maar ove-
rigens in theorie zo veel andere arbeidsmogelijkheden heeft dat hij niet
voor een WAO-uitkering in aanmerking komt. Bons wil bij Ranzijn aan het

1 De ziekmelding vindt in 1995 plaats, zodat de situatie voor de invoering van de Wet uitbrei-
ding loonbetaling bij ziekte nog aan de orde is en de Ziektewet na een eigen-risicoperiode
van twee of zes weken ziekte openstond.
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werk blijven en somt bij Cadans een aantal concrete arbeidsmogelijkheden
op. Daaronder bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden, waarvan de
arbeidsdeskundige op grond van informatie van Ranzijn meldt dat daarin
geen vacatures zijn. Bons geeft tevens aan dat de situatie van het eerste
ziektejaar wat hem betreft kan worden gecontinueerd.

Bons is kennelijk verontwaardigd over een gebrek aan medewerking door
Cadans aan reïntegratie bij Ranzijn en spuwt daarover zijn gal in een
beroepsprocedure tegen de WAO-schatting. In een obiter dictum stelt de
Alkmaarse rechtbank in dat kader vast dat Cadans zich onvoldoende had
ingespannen voor de werkhervatting bij Ranzijn, dat het verweer van
Cadans dat een arbeidsdeskundige ook zonder een eigen onderzoek ter
plekke de arbeidsmogelijkheden kan beoordelen, niet overtuigde en dat de
wijze waarop de loonwaarde in het eerste ziektejaar was vastgesteld – lou-
ter op geleide van mededelingen van de werkgever – aantoonde dat Cadans
onvoldoende aandacht had gehad voor het belang van Bons bij continue-
ring van zijn werkzaamheden. Het WAO-besluit als zodanig blijft overigens
kennelijk wel in stand.

Omdat Bons na beëindiging van de ziekengelduitkering zonder inkomen
dreigt te komen, biedt hij aan te blijven werken en vordert hij doorbetaling
van het loon dat hij met (dat deels aangepaste) werk bij Ranzijn zou kunnen
verdienen. Ranzijn wijst het aanbod van werk en de loonvordering van de
hand. Bons dagvaardt Ranzijn voor de Kantonrechter Zaandam, die consta-
teert dat in de functie van Bons ‘het nodige (zware) sjouw- en tilwerk’ dient
te worden verricht, dat het genoemde obiter dictum van de bestuursrechter
in dit verband geen rol speelt en dat een werkgever niet langer dan een
beperkte tijd een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer hoeft te ont-
lasten van zware werkzaamheden, omdat het lichte en aangenamere werk
zo eerlijk mogelijk over werknemers moet worden verdeeld. De loonvorde-
ring wordt afgewezen. In appèl bekrachtigt de Rechtbank Haarlem het von-
nis van de kantonrechter, aan de overwegingen van de kantonrechter toe-
voegend dat het een feit van algemene bekendheid is dat een algemeen
medewerker in een tuincentrum het nodige zware sjouw- en tilwerk moet
verrichten.

2 Oordeel

Bons geeft niet op en gaat in cassatie. Met succes. Omdat Bons zelf had
gesteld dat het overnemen van belastende taken maar incidenteel gebeur-
de en dat de zware verpakkingen van 25 kilo vooral in andere vestigingen te
vinden waren, had de rechtbank zijn stellingen nader moeten onderzoeken
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en niet mogen volstaan met een beroep op een ‘feit van algemene bekend-
heid’ dat er in tuincentra het ‘nodige’ (kennelijk, zo stelt de Hoge Raad fijn-
tjes vast, bedoelde de rechtbank daarmee ‘veel’) zware sjouw- en tilwerk
moet worden verricht. Het vonnis sneuvelt dus hierdoor al op een motive-
ringsgebrek. De Hoge Raad gaat verder in op een grief van Bons over het-
geen de rechtbank ten aanzien van de collega’s van Bons had vastgesteld.
De Hoge Raad overweegt dat het oordeel van de rechtbank dat van een
werkgever niet kan worden gevergd dat hij collega’s van een gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemer blijvend zwaarder belast, alleen dan begrij-
pelijk zou zijn als de rechtbank tevens zou hebben vastgesteld dat de fre-
quentie waarin collega’s de man te hulp hadden moeten schieten zo hoog
zou zijn dat dat niet gevergd zou kunnen worden. Nu de rechtbank juist op
dat punt de stellingen van Bons ten aanzien van de frequentie van het over-
nemen van taken niet had beoordeeld, is ook dit oordeel onvoldoende met
redenen omkleed, aldus de Hoge Raad.

3 Annotatie

Dit bevredigende arrest staat niet op zichzelf. Als sinds 1978 buigt de Hoge Raad
zich met enige regelmaat over de vraag wat van een werkgever kan worden
gevergd in het kader van tewerkstelling van een gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt geraakte werknemer. In dat jaar wees de HR het arrest Roovers/De
Toekomst,2 waarin de Raad de artikelen (thans) 7:628 en 7:611 BW aldus uitleg-
de dat de werkgever verplicht is tot betaling van het loon dat overeenkomt met
het deel van de arbeid dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden werk-
nemer nog kan verrichten, indien hij de bedongen arbeid niet meer in de volle
omvang kan verrichten, tenzij aanvaarding van dat parttime aanbod in rede-
lijkheid niet van de werkgever gevergd kan worden.

Dit arrest kreeg een vervolg in de arresten Van Haaren/Cehave en
Goldsteen/Roeland.3 In de eerstgenoemde van deze twee zaken bepaalde de
Hoge Raad dat de werknemer met succes recht op (een deel van zijn) loon
kan claimen indien hij nog slechts een deel van zijn taken kan vervullen,
maar voor een ander deel ongeschikt is geworden, tenzij het van de werkge-
ver in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij aldus de toedeling van
de werkzaamheden aanpast. In Goldsteen/Roeland kon de werknemer, die
als chauffeur ook moest laden en lossen, zijn gecombineerde taak niet meer
vervullen. De werknemer had aangeboden enkele alternatieve functies te
verrichten en tevens gesuggereerd dat hij met een bijrijder zijn oude functie

2 HR 3 februari 1978, NJ 1978, 248.
3 Respectievelijk HR 8 november 1985, NJ 1986, 309 en HR 13 december 1991, NJ 1992, 441.
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kon blijven vervullen. In deze zaak oordeelt de Hoge Raad dat het afhankelijk
is van de omstandigheden of van een werkgever gevergd kan worden dat hij
zijn organisatie of de arbeidsverdeling wijzigt of aanpast aan de beperkingen
van een arbeidsongeschikte werknemer. Relevante omstandigheden zijn,
behalve de mogelijkheden van de werknemer, de duur van het dienstverband
en de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Het is aan de werkgever om te
stellen en eventueel te bewijzen dat een aanpassing niet van hem kan wor-
den gevergd. Daarbij dient tevens aandacht te worden besteed aan de moge-
lijkheden om subsidie te verkrijgen voor bepaalde aanpassingen of voorzie-
ningen.

Parallel aan deze ontwikkeling preciseerde de Hoge Raad wat de opstelling
van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer diende te zijn. De
werknemer dient zoveel mogelijk te specificeren waartoe hij nog in staat
is. Hij kan daarbij aansluiten bij de arbeidsmogelijkheden die de uitvoe-
ringsorganisatie heeft genoemd, ook als de werknemer het oordeel van die
uitvoeringsorganisatie wellicht aangevochten heeft. Voldoende is dat de
werknemer heeft doen blijken de bedongen arbeid daadwerkelijk te zullen
hervatten, zodra de werkgever hem daartoe in de gelegenheid stelt.4

Indien de werknemer in het geheel geen passend aanbod doet, kan van de
werkgever niet worden gevergd dat deze ander passend werk voor de
werknemer gaat zoeken.5 Ten aanzien van een werknemer die volledig
geschikt werd geacht voor de overeengekomen werkzaamheden maakte
de Hoge Raad uit dat deze zijn hervatting niet afhankelijk mocht stellen
van het treffen van bepaalde maatregelen door de werkgever.6 Tevens for-
muleerde de Hoge Raad een antwoord op de vraag wat rechtens is indien
de uitvoeringsorganisatie in het kader van de WAO-beoordeling uitmaakt
dat een werknemer ongeschikt is geworden voor zijn eigen werk, terwijl de
werknemer niettemin aanbiedt in dat werk terug te keren en het oordeel
van de uitvoeringsorganisatie uiteindelijk met succes bij de bestuursrech-
ter aanvecht. De werkgever draagt in dat geval het risico van de achteraf
gebleken onjuistheid van het oordeel van de uitvoeringsorganisatie.7

4 HR 17 oktober 1997, NJ 1998, 130, JAR 1997, 246 (Vendex/Van Roosmalen).
5 HR 9 februari 2001, JAR 2001, 41 (Huntington/Filtec).
6 HR 3 maart 1995, JAR 1995, 79 (Zwiers/Mestemaker).
7 HR 23 juni 2000, NJ 2000, 585 m.n. PAS, JAR 2000, 163 (Thuiszorg Midden-Brabant/Van

Ierland). Dat betekent dat de werknemer dan in beginsel recht heeft op loon voor de arbeid
die hij in de achterliggende periode aanbood te komen verrichten, hetgeen bij langdurig pro-
cederen uiteraard tot een fors bedrag kan oplopen. Zie over dit arrest G.C. Boot & D.J. Rutgers,
Arbeidsongeschiktheid in geschil: het oordeel van de uvi, ArbeidsRecht 2000/10, 52 en de
terechte reactie op dat artikel, P.J. Jansen, Arbeidsongeschiktheid in geschil; een reactie,
ArbeidsRecht 2000/12, 63.
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Dit is zelfs het geval indien de werknemer dat oordeel zonder enige medische
onderbouwing aangevochten had.8

Het is overigens niet alleen de jurisprudentie van de Hoge Raad die de werk-
gever een vrij vergaande opdracht geeft tot aanpassing van de werkzaamhe-
den of de arbeidsorganisatie aan de beperkingen van een arbeidsongeschikt
geworden werknemer. Dezelfde norm is terug te vinden in artikel 8 van de
Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (REA)9 en in artikel 3 van
de Arbowet. Deze beide normen zijn van een bestuurlijke sanctionering voor-
zien, doch dat doet er mijns inziens niet aan af dat hier sprake is van een
rechtsplicht van de werkgever, bij de naleving waarvan de werknemer groot
belang kan hebben. Genoemde bepalingen kunnen dan ook via de norm van
het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) in de civielrechtelijke relatie ‘binnen-
gehaald’ worden.10 Sinds kort is overigens in artikel 7:658a BW de zorgplicht
van de werkgever ten aanzien van reïntegratie van de werknemer expliciet
neergelegd.11 Dit als gevolg van invoering per 1 april 2002 van de Wet verbete-
ring poortwachter (WVP).12 Verderop in deze annotatie ga ik nader in op de
WVP.

Tegen de achtergrond van genoemde arresten en normen is het opvallend hoe
losjes de feitenrechters in de onderhavige zaak hun vonnissen hebben bear-
gumenteerd en hoe weinig zij zich met name hebben aangetrokken van de
leer van de Hoge Raad over de verdeling van de bewijslast in kwesties als de
onderhavige. Terwijl de werknemer in kwestie nota bene het gehele eerste
ziektejaar fulltime, zij het met aanpassingen, was blijven doorwerken en een
concreet aanbod voor werk had gedaan, kreeg de werkgever niet het bewijs
opgelegd van zijn verweer dat hij geen aangepast werk meer kon of hoefde
aan te bieden. Daarbij kon de werkgever zich aanvankelijk min of meer ver-
schuilen achter de uitvoeringsorganisatie, die echter kennelijk niet veel meer
had gedaan dan diens onwil om de reïntegratie tot een duurzame te maken

8 HR 6 april 2001, JAR 2001, 80 (Van Kesteren/Rabobank).
9 Stb. 1998, 290. Art. 8 is overigens recent gewijzigd, zie Stb. 2001, 692. Voorheen was een verge-

lijkbare norm opgenomen in de in 1998 ingetrokken Wet arbeid gehandicapte werknemers
(WAGW).

10 Vgl. M.A.C. de Wit, Het goed werkgeverschap als intermediair van normen in het arbeidsrecht
(diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 1999, p. 80 e.v.

11 Het nieuwe artikel luidt, voorzover hier van belang: ’De werkgever is verplicht zo tijdig moge-
lijk zodanige maatregelen te treffen en voorschriften te geven als redelijkerwijs nodig is,
opdat de werknemer, die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd
is de bedongen arbeid te verrichten, in staat wordt gesteld de eigen of andere passende
arbeid te verrichten.’

12 Stb. 2001, 628. Zie over (in deze annotatie relevante aspecten van) de WVP onder meer W.L.
Roozendaal, Arbeidsrechtelijke aspecten van de wet verbetering poortwachter, SMA 2002, p.
308 e.v.
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van een stempel van goedkeuring te voorzien. En hoewel de bestuurs-
rechter in een overweging ten overvloede de wenkbrauwen had gefronst
over de kwaliteit van het oordeel van Cadans, verbindt kantonrechter
noch appelrechter daar in arbeidsrechtelijke zin gevolgen aan.

4 Derden-belanghebbenden in arbeidsrechtelijke 
reïntegratiegeschillen

Bij reïntegratiekwesties, zo ook bij de onderhavige, zijn niet zelden der-
den, namelijk de collega’s van de arbeidsongeschikte werknemer, betrok-
ken. Collega-werknemers moeten soms taken overnemen of op andere
wijze rekening houden met een terugkerende gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte werknemer. In de rechtspraak blijft de positie van die derden, nu
zij geen partij zijn in een arbeidsrechtelijke procedure, wat onderbelicht.
In die zin vormt het arrest Bons/Ranzijn een aanvulling op de eerder
genoemde uitspraken van de Hoge Raad.13 De Rechtbank in de hier
besproken zaak nam in haar overwegingen op dat de collega’s in dit geval
tijdens het eerste ziektejaar niet hadden geklaagd over de extra belasting
die de tewerkstelling van Bons meebracht, maar meende dat dat feit niet
van doorslaggevende betekenis was voor de vraag of in redelijkheid van
de werkgever kon worden verwacht dat deze de werkzaamheden blijvend
aanpast. De kantonrechter overwoog dat een ontlasting door collega’s
niet permanent van de werkgever kan worden gevergd. In de lagere recht-
spraak komen we sporadisch voorbeelden tegen van reïntegratiegeschil-
len waarbij de nadelen van werkaanpassing voor collega-werknemers
door de werkgever worden aangevoerd als argument om niet (blijvend)
aan reïntegratie mee te werken. In ten minste één geval leek de rechter
aan zo’n verweer weinig boodschap te hebben, zeker niet waar de werk-
gever dat verweer niet concretiseerde.14

13 In het eerder genoemde arrest Van Haaren/Cehave (HR 8 november 1985, NJ 1986, 309) draai-
de het in feite om de vraag of van de werkgever kon worden gevergd de arbeidsverdeling te
wijzigen met het oog op de hervatting in een deel van de bedongen werkzaamheden van een
arbeidsongeschikte werknemer. De positie van collega’s die eventueel een deel van diens
werk moeten overnemen, is in dat arrest uiteindelijk niet aan de orde, omdat de werknemer
in kwestie ook had aangeboden een andere passende functie te vervullen.

14 Zie Ktr. Amsterdam 30 november 1999, JAR 2000, 2. In Ktr. Middelburg 21 juni 1999, JAR 1999,
140 werd bepaald dat van een busonderneming gevergd kan worden een functie in dag-
dienst te creëren, zonder dat dat voorheen een reguliere functie in het bedrijf was. De werk-
gever vond dat alle chauffeurs op inconveniënte tijden moesten kunnen worden ingezet. Het
belang van die collega’s bij een redelijke portie werk overdag was overigens niet met zoveel
woorden aangevoerd.
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In feite bevindt de werkgever zich in dit soort zaken in een conflict van
plichten. Enerzijds zal hij de samenstelling en toewijzing van de arbeid aan
de arbeidsongeschikte werknemer moeten aanpassen, op straffe van zowel
civielrechtelijke als bestuursrechtelijke ‘sancties’, anderzijds heeft hij een
overeenkomst over een bepaalde functie-inhoud met de andere werknemers
gesloten. Binnen het kader van wat met die werknemers is overeengekomen,
zal een zekere verzwaring van de werkzaamheden mijns inziens doorgaans
wel ingepast kunnen worden, niet alleen op tijdelijke basis, maar ook defini-
tief. Een verplichting tot het verrichten van ándere dan de overeengekomen
taken zou naar mijn opvatting, afhankelijk van de omstandigheden van het
geval, op de algemene norm van goed werknemerschap, artikel 7:611 BW,
gebaseerd kunnen worden, waarbij uiteraard de gezondheid en het welzijn
van die werknemers niet bedreigd mogen worden. In veel gevallen zal de
functieomschrijving uit de arbeidsovereenkomst de werkgever overigens al
de nodige ruimte geven om een niet-arbeidsongeschikte werknemer op te
dragen een groter deel van de belastende taken op zich te nemen. Naarmate
de collega’s met meer recht tegen het opdragen van meer zware of onaange-
name taken kunnen opkomen, zal aanpassing van de werkzaamheden in
voor de arbeidsongeschikte werknemer gunstige zin minder snel van de
werkgever kunnen worden gevergd, ook al omdat diezelfde werkgever ver-
antwoordelijkheid draagt voor een goed werkklimaat voor alle werknemers.15

Het bevorderen van de arbeidsgeschiktheid van de ene werknemer kan nu
eenmaal de arbeidsgeschiktheid van de andere werknemer schaden.
Niettemin is het te eenvoudig om dit vraagstuk louter in termen van commu-
nicerende vaten te zien, nu het veelal mogelijk zal zijn om door middel van
werkaanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen structurele verbeterin-
gen door te voeren, waarvan wellicht de collega’s zelfs mede profiteren.
Bovendien kan de werkgever bij reïntegratie op een financiële tegemoetko-
ming van het UWV rekenen, waarmee hij de andere werknemers eventueel
enige compensatie kan bieden.16 Het subsidie-instrumentarium kan, met
andere woorden, een deel van de pijn wegnemen. Dat het van de werkgever
sowieso niet kan worden gevergd andere werknemers te vragen om niet
alleen tijdelijk, maar zelfs permanent een zeker offer te brengen, is dan ook
een stelling die ik in zijn algemeenheid niet zou onderschrijven.

15 Zie meer in het bijzonder bijvoorbeeld de verplichtingen die art. 3 e.v. van de
Arbeidsomstandighedenwet voor de werkgever meebrengt.

16 Sinds 1 januari 2002 gaat het daarbij om een overigens niet exorbitante premiekorting
WAO/WW van maximaal € 2042, maar de werkgever kan in voorkomende gevallen wellicht
ook een beroep doen op art. 16 Wet REA voor subsidie van extra reïntegratiekosten.
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5 Nieuwe ontwikkelingen

Op 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van kracht gewor-
den.17 Het is de bedoeling van deze wet werkgever en werknemer met name
in het eerste ziektejaar nadrukkelijker te confronteren met hun rechten en
vooral verplichtingen in verband met reïntegratie. Op basis van de WVP is de
Regeling procesgang eerste ziektejaar totstandgekomen,18 die een uitgewerkt
systeem van verplichte contactmomenten tussen werkgever, werknemer en
Arbo-dienst bevat: vroegtijdige probleemanalyse en advisering door de Arbo-
dienst, opstelling in onderlinge overeenstemming van een plan van aanpak
ter zake van reïntegratie, welk plan op gezette tijden wordt geëvalueerd en
waar nodig bijgesteld, bijhouden van gegevens in een reïntegratiedossier en
verslaglegging van de ondernomen reïntegratiepogingen na circa acht maan-
den ziekte. De uitvoeringsorganisatie, inmiddels per 1 januari 2002 omge-
doopt tot het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), staat
weliswaar in het eerste ziektejaar vrijwel volledig buiten dit proces, maar kan
desgevraagd door middel van het geven van een deskundigenoordeel19 of het
inzetten van reïntegratiesubsidies20 invloed uitoefenen. Werkgever en werk-
nemers moeten aldus sneller op het reïntegratiespoor terechtkomen. De
werkgever wordt na het eerste ziektejaar op zijn reïntegratie-inspanningen
afgerekend door het UWV, dat op grond van een nieuw artikel 71a WAO de ver-
plichting op moet leggen om de werknemer nog maximaal 52 weken loon als
bedoeld in artikel 7:629 lid 1 BW door te betalen als de werkgever (kort gezegd)
te weinig heeft gedaan om de werknemer in aangepast of passend werk te
laten hervatten.

Wat van de werkgever in het kader van reïntegratie in redelijkheid kan
worden gevergd, is nader uitgewerkt in een beoordelingskader en laat zich
als volgt samenvatten.21

Naarmate de beperkingen van de werknemer geringer zijn, er minder aan-
passingen in het bedrijf nodig zijn en de functie waarin de werknemer zou
kunnen reïntegreren duurzamer is, mag er van de werkgever meer verlangd

17 Stb. 2001, 628.
18 Stcrt. 2002, 60, p. 11.
19 Op grond van art. 30 lid 1 sub f van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

(Wet Suwi, Stb. 2001, 624 en 692) kan het UWV desgevraagd adviseren over de vraag of en, zo
ja, welke reïntegratieactiviteiten in redelijkheid van werkgever of werknemer kunnen wor-
den verlangd.

20 Met name, maar niet uitsluitend, op grond van art. 15 en 16 Wet REA.
21 Het beoordelingskader dat het UWV zal moeten gaan hanteren, is als bijlage gevoegd bij een

schriftelijk overleg tussen de Tweede Kamer en de Staatssecretaris van SZW over de Regeling
procesgang eerste ziektejaar, zie Kamerstukken II 2001/02, 22 187, nr. 122. Wat van een werk-
gever wordt verwacht, staat beschreven op p. 20 e.v.
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worden. Een goed gespecificeerd voorstel om bepaalde taken of functies te
vervullen zal een werkgever niet gemakkelijk kunnen afwijzen.
Naarmate een bedrijf groter is (er meer vacatures zijn en de diversiteit in func-
ties groter is), zullen er eerder alternatieve functies zijn en zullen ook de moge-
lijkheden tot aanpassingen, bijvoorbeeld door het ruilen van taken, groter
zijn.
Naarmate de mogelijkheid tot herplaatsing minder financiële belasting
vormt, kan de werknemer eerder op herplaatsing rekenen. Daarbij zal de
werkgever ook moeten kijken naar de subsidiemogelijkheden die hem in het
kader van bijvoorbeeld de Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten
ten dienste staan. Het is overigens ook redelijk dat de werkgever zelf bepaalde
kosten draagt, bijvoorbeeld voor bemiddeling door een mediator.
Indien de arbeidsongeschiktheid door het werk is veroorzaakt, zal de werkge-
ver zich sterker moeten inspannen voor reïntegratie.
Verder zijn relevante factoren: de duur van het dienstverband, de bereidheid
van de werknemer tot het meewerken aan een oplossing, de vraag in hoever-
re binnen de bedrijfstak van de werkgever bepaalde afspraken gelden voor
een gemeenschappelijk reïntegratiebeleid en wat in de branche gebruikelijk
is.
De grens van wat een redelijke reïntegratie-inspanning van een werkgever is,
wordt in ieder geval bereikt als de hervattingsinspanningen het productie-
proces in gevaar zouden kunnen brengen of de bedrijfsvoering in financiële
zin onevenredig belasten, zo besluit het beoordelingskader de beschouwing
over de reïntegratieplichten van de werkgever.

Over de vraag wat van de werknemer in redelijkheid kan worden verwacht, is
het toetsingskader beknopter.22 Passende arbeid is in het toetsingskader
gedefinieerd als arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden
opgedragen gelet op onder meer het arbeidsverleden, de opleiding, de gezond-
heidstoestand, de afstand tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werk-
nemer nog in staat is. Het functieniveau van een aangeboden functie mag in
eerste instantie bijvoorbeeld niet veel lager zijn en het arbeidspatroon zal
ongeveer hetzelfde moeten zijn als dat van de functie die de werknemer vóór
zijn ziekte uitvoerde. Naarmate de arbeidsongeschiktheid langer duurt of de
terugkeer in de eigen arbeid minder waarschijnlijk is, mag de werkgever van
de werknemer meer concessies verwachten ten aanzien van de passendheid
van een alternatieve functie.

Op grond van de WVP zullen werkgevers vanaf 1 januari 2003 overigens
ook verplicht worden voor hun arbeidsongeschikte werknemers naar

22 Kamerstukken II 2001/02, 22 187, nr. 122, p. 21 e.v.
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arbeidsmogelijkheden buiten hun eigen bedrijf te zoeken, bij voorkeur
met inschakeling van een professioneel reïntegratiebedrijf.23 Dit zal aan
de orde zijn als hervatting van de werknemer in het eigen werk, al dan
niet met aanpassingen, niet meer mogelijk is en er in het bedrijf zelf ook
geen alternatieve herplaatsingsmogelijkheden zijn. De werknemer zal
van de werkgever dus kunnen verlangen dat laatstgenoemde eerst con-
form de hier behandelde rechtspraak ingaat op zo concreet mogelijke
aanpassings- en herplaatsingsvoorstellen van de werknemer en pas in
laatste instantie naar outplacement streeft. In de literatuur en de wets-
geschiedenis is de vraag naar de omvang van de werkgeversverplichting
tot arbeidsbemiddeling zeker niet uitputtend behandeld.24 Met name de
vraag of bij bemiddeling naar een andere werkgever de oorspronkelijke
arbeidsovereenkomst tot een einde zal moeten komen, zal grotendeels
van de feitelijke omstandigheden van het geval afhankelijk zijn: de kans
op succes bij de nieuwe werkgever, de lengte van het dienstverband met
de voormalige werkgever, de kans op herstel en terugkeer bij de oude
werkgever. Roozendaal signaleert intussen terecht dat het subsidie-
instrumentarium dat voor reïntegratie beschikbaar is betrokkenen ont-
moedigt om hervatting bij een nieuwe werkgever op detacheringsbasis
vorm te geven, terwijl de werknemer bij detachering juist een vrij sterke
terugvaloptie zou behouden.25

6 Slotsom

Het hier besproken arrest leert ons dat een werkgever die door taakver-
schuiving werkzaamheden aan een zieke werknemer aanpast, zeer ster-
ke argumenten moet hebben (en aantonen) om die taakverschuiving op
enig moment weer ongedaan te maken. Een beroep op instemming van
het UWV lijkt in zijn algemeenheid onvoldoende. Het feit dat andere
werknemers blijvend zwaarder belast worden, baat de werkgever even-
min. Pas als die andere werknemers in onaanvaardbare mate worden
belast, of de werkgever jegens hen de veiligheidsnormen of de norm van
goed werkgeverschap overschrijdt, lijkt de werkgever zijn koers te mogen
wijzigen. De nadruk op het belang van zo snel mogelijke werkhervatting,
een nadruk die met de WVP nog is vergroot, verplicht de werkgever intus-

23 Art. 8 lid 1 Wet REA bevat deze verplichting overigens reeds vanaf 1 januari 2002, art. 7:658a
lid 1 BW zal vanaf 1 januari 2003 aldus luiden. Werkgevers kunnen van het UWV op basis van
paragraaf 4.2 van het Besluit Suwi (Besluit van 20 december 2001, Stb. 2001, 688) subsidie ont-
vangen voor de kosten van bemiddeling naar werk elders.

24 Betrekkelijk uitgebreid: Roozendaal, Arbeidsrechtelijke aspecten van de wet verbetering
poortwachter, p. 308 e.v.

25 Roozendaal, Arbeidsrechtelijke aspecten van de wet verbetering poortwachter, i.h.b. p. 314.
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sen tot steeds meer inventiviteit en creativiteit. Een werkaanpassing die in dat
kader bij wijze van proef wordt ingevoerd, kan onbedoeld tot een blijvende
belasting van werkgever of organisatie leiden.

Niet alleen de werkgever en de civiele rechter, maar steeds meer ook het UWV
en de bestuursrechter26 moeten zich buigen over de vraag welke bemidde-
lingsactiviteiten in redelijkheid van werkgevers mogen worden verwacht en
welke andere jobs voor arbeidsongeschikte werknemers passend en vacant
zijn. Als een werknemer vindt dat de werkgever op dat vlak te weinig onder-
neemt, zal hij schade kunnen vorderen wegens verzuim in de naleving van de
zorgplicht van artikel 7:658a BW dan wel het loon dat overeenkomt met de ten
onrechte niet aangeboden werkzaamheden.27 Tevens riskeert de werkgever de
sanctie van artikel 71a WAO, de verlenging van de WAO-wachttijd en daarmee
van de loondoorbetalingsplicht. Werknemer of werkgever kunnen beiden, bij-
voorbeeld voorafgaand aan een eventuele procedure voor de civiele rechter,het
UWV op grond van artikel 30 lid 1 sub f van de Wet Suwi een deskundigenoor-
deel vragen, hoewel zo’n oordeel geen verplicht voorportaal voor de rechter
is.28 Daarmee zou een zekere integratie van privaatrechtelijke en publiekrech-
telijke normstelling kunnen worden bereikt. Mijns inziens zal de civiele rechter
echter niet klakkeloos het deskundigenoordeel van het UWV mogen volgen,nu
te vaak, ook in de onderhavige casus, blijkt dat het UWV zonder voldoende
eigen onderzoek tot oordeelsvorming komt. Naarmate eventueel de toetsing
door het UWV op grond van artikel 71a WAO milder of oppervlakkiger zal blij-
ken te zijn, zal de civiele rechter in het kader van een loonvordering of schade-
claim van een werknemer ook minder snel mogen afgaan op het feit dat het
UWV de werkgever in het kader van dat artikel een fiat heeft gegeven. Het hier
besproken arrest, maar ook eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad,29 schrijft
de civiele feitenrechter een dergelijke kritische benadering terecht voor.

D.J.B. de Wolff*

26 De bestuursrechter zal de inspanningen van de werkgever in het kader van de toetsing van
de toepassing van de sanctie van art. 71a WAO door het UWV beoordelen, ervan uitgaande dat
het UWV inderdaad tot sanctietoepassing op grond van deze bepaling zal overgaan.
Weliswaar is ook op de norm van art. 8 Wet REA een publiekrechtelijke sanctie gesteld (de eis
tot naleving van art. 9 Wet REA), maar bij mijn weten wordt die sanctie nooit opgelegd.

27 Overigens zal de werknemer in zo’n geval ook bij het UWV een persoonsgebonden budget
kunnen aanvragen om zelf een reïntegratiebureau in de arm te kunnen nemen en is hij dus
niet per se op (de activiteiten van) zijn werkgever aangewezen.

28 Anders dan bij de loonvordering in geschillen rond de vraag of de werknemer wel of niet ziek
is, vide art. 7:629a BW. Het deskundigenoordeel is overigens niet meer dan een advies en geen
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

29 Zie noot 7 en 8.

* Advocaat Stadhouders Advocaten te Utrecht.
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