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MR. C.M.X.C.R. JANSEN

Het reïntegratieplan en de
ontbindingsprocedure

S inds de inwerkingtreding van de Wet flexibili-
teit en zekerheid per 1 januari 1999 wordt de
werkgever die door middel van een verzoek-

schriftprocedure de arbeidsovereenkomst met een
zieke werknemer wenst te beëindigen, geconfron-
teerd met de verplichting een reïntegratieplan over te
leggen. Deze verplichting ligt vast in artikel 7:685 lid
1, 2e zin BW en luidt als volgt: ‘Indien het verzoek-
schrift een werknemer betreft die op de dag van ontvangst
van het verzoekschrift ter griffie door ziekte verhinderd is
zijn arbeid te verrichten, verklaart de rechter de werkgever
niet-ontvankelijk indien bij het verzoekschrift geen reïnte-
gratieplan als bedoeld in artikel 71a van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering is gevoegd, dat is getoetst
door het Landelijk instituut sociale verzekeringen.’ Deze
bepaling heeft tijdens de behandeling van het wets-
voorstel Flexibiliteit en zekerheid veel kritiek ont-
moet en is onderwerp geweest van talrijke vragen tij-
dens de Kamerbehandeling. Ook ná de inwerkingtre-
ding heeft deze bepaling nog veel stof op doen
waaien omdat ook de kantonrechters, die zich in het
kader van een ontbindingsprocedure geconfronteerd
zagen met een al dan niet overgelegd reïntegratie-
plan, op verschillende wijzen uitleg gaven aan deze
nieuwe verplichting.

In het hiernavolgende zal ik eerst bespreken welke
bedoelingen de wetgever had met de invoering van
de verplichting tot het overleggen van een reïntegra-
tieplan in het kader van een ontbindingsprocedure
met betrekking tot een zieke werknemer.Vervolgens
zal ik een aantal problemen belichten die inmiddels
in de praktijk aan de orde zijn geweest.Tot slot zal ik
ingaan op enkele praktische aspecten rond het reïnte-
gratieplan.

Bedoelingen van de wetgever met
invoering van verplichting tot overleggen
reïntegratieplan
Uit de parlementaire geschiedenis1 blijkt welke

bedoelingen de minister (van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid) voor ogen stonden met de invoering
van de verplichting tot het overleggen van een reïn-
tegratieplan. De minister achtte het ten eerste nuttig
dat de kantonrechter zich een oordeel kan vormen
over de vraag tot welke arbeid de werknemer
ondanks zijn ziekte nog in staat is en waarom reïnte-
gratie in de onderneming niet mogelijk wordt
geacht. Deze informatie kan van belang zijn bij de
beoordeling van een verzoek tot ontbinding en is
door de toetsing door het Lisv objectief.Ten tweede
– en wellicht belangrijker nog – wordt op deze wijze
de rechtspositie van de zieke werknemer verstevigd.
De minister verwoordde het aldus:‘Het beleid van de
regering is gericht op een versterking van de positie
van de arbeidsongeschikte werknemers en andere
arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt. Daartoe is
het noodzakelijk dat zieke werknemers worden
beschermd tegen sociaal onrechtvaardig ontslag’.2

De vragen naar aanleiding van deze nieuwe bepa-
ling lieten niet lang op zich wachten. Deze vragen
hadden onder meer betrekking op de zin van het
overleggen van een reïntegratieplan bij een ontbin-
dingsverzoek gebaseerd op verstoorde verhoudingen
of staking van activiteiten. Ook werd opgemerkt dat
de sanctie van niet-ontvankelijkheid onnodig ver-
gaand is, zeker in die gevallen waarin, op grond van
de overige omstandigheden, het evident is dat de
arbeidsovereenkomst zo spoedig mogelijk zal moeten
eindigen.3

Een ander punt van zorg was of het reïntegratie-
plan wel binnen twee weken, zijnde de termijn die
het Lisv heeft aangegeven als termijn waarbinnen de
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toetsing zal plaatsvinden, afgegeven zou worden en of
door het extra tijdsverloop dat met het reïntegratie-
plan is gemoeid, de kern van de ontbindingsproce-
dure niet wordt aangetast.

Ook dit bezwaar veegde de minister van tafel:
‘Gezien het belang van de informatie uit het getoet-
ste reïntegratieplan voor de beoordeling van het ver-
zoek, kan echter niet worden gesteld dat door het
– relatief beperkte – tijdsverloop de kern van de ont-
bindingsprocedure wordt aangetast. [...] Ook indien
aan het ontbindingsverzoek een andere reden ten
grondslag ligt dan de ziekte van de werknemer kan
voor de beoordeling van het ontbindingsverzoek
relevant zijn te weten welke arbeidsbeperkingen de
werknemer heeft en wat diens kansen op werkher-
vatting zijn.’4 Hij tekende daarbij aan dat de verplich-
ting om een reïntegratieplan op te stellen niet
inhoudt dat de werkgever in alle gevallen – ook wan-
neer de reïntegratie feitelijk onmogelijk is – een plan
gericht op hervatting van het werk moet opstellen.5

Het reïntegratieplan in de praktijk
De werkgever die een verzoek tot ontbinding van

de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer
wenst in te dienen moet dus bij het verzoekschrift
een door het Lisv getoetst reïntegratieplan overleg-
gen. De toets door het Lisv wordt geacht een 
objectieve beoordeling van de mogelijkheid van reïn-
tegratie van de werknemer te verzekeren. De
toetsingscriteria heeft het Lisv vastgelegd in het
(gewijzigde) Besluit minimumeisen reïntegratieplan
1997. Het Lisv heeft deze taak overigens aan de
diverse uitvoeringsinstellingen (uvi’s) gedelegeerd.
Het is expliciet niet de bedoeling dat de werkgever in
alle gevallen – ook wanneer reïntegratie feitelijk
onmogelijk is – een plan gericht op hervatting van
het werk opstelt. Bij feitelijke onmogelijkheid tot
reïntegratie zal de werkgever dit met redenen
omkleed in het reïntegratieplan moeten vermelden.
Dat geldt zowel in de situatie dat reïntegratie onmo-
gelijk is omdat werkgever en werknemer niet langer
met elkaar door één deur kunnen als in het geval dat
de feitelijke omstandigheden van het bedrijf dit
beletten. De werkgever moet de zieke werknemer in
de gelegenheid stellen om zijn visie op de in het reïn-
tegratieplan verstrekte informatie te geven. Indien de
werknemer weigert aan de opstelling van het reïnte-
gratieplan mee te werken, kan de werkgever dit ver-
melden en het plan zonder de visie van de werkne-
mer aan de uvi overleggen. De uvi informeert de
werknemer over de ontvangst van het reïntegratie-
plan en over de verantwoordelijkheden van de werk-
gever, diens arbo-dienst en van de werknemer. De uvi

toetst het reïntegratieplan na ontvangst aan de hand
van door het Lisv gestelde criteria en koppelt het
resultaat van de toetsing terug naar de werkgever of
diens arbo-dienst. De werkgever kan vervolgens een
ontvankelijk ontbindingsverzoek indienen, ook al
luidt de conclusie dat reïntegratie wel degelijk moge-
lijk is.6

Enkele problemen en onduidelijkheden
uit de praktijk

1 Overschrijding van tweewekentermijn
Allereerst moet vastgesteld worden dat de twee-

wekentermijn als hiervoor bedoeld in de praktijk
vaker overschreden wordt dan niet. De kantonrechter
te Den Bosch heeft recentelijk een werkgever ont-
vankelijk verklaard ondanks het feit dat hij geen
getoetst reïntegratieplan kon overleggen nu bleek dat
de uvi niet in staat was om tijdig haar werk te ver-
richten.7 In dat geval waren 4 maanden verlopen
sinds het moment van het verzoek van de werkgever
om een reïntegratieplan te toetsen en kon de werkge-
ver aantonen dat hij diverse malen de uvi had ver-
zocht het reïntegratieplan te toetsen.Vanzelfsprekend
is daarmee nog niet de vraag beantwoord waar pre-
cies het omslagmoment voor ontvankelijkverklaring
ligt. In dit kader merk ik nog op dat kantonrechters
in het algemeen niet zeer gecharmeerd zijn van de
stelling van een werkgever dat de periode die de uvi
nodig had om het reïntegratieplan te toetsen ‘verre-
kend’ zou moeten worden met de verschuldigde
beëindigingsvergoeding. Deze wachttijd komt voor
rekening van de werkgever, aldus de meeste kanton-
rechters. Indien de toetsing van een reïntegratieplan
door een uvi (te) lang achterwege blijft wordt de
werkgever geacht zelf (bestuurs)rechtelijke stappen te
ondernemen tegen de betrokken uvi.

2 Timing overlegging getoetst reïntegratieplan
De wetstekst luidt dat het voegen van een reïnte-

gratieplan bij het verzoekschrift moet geschieden.
Minister de Vries heeft echter tijdens de parlemen-
taire behandeling aangegeven dat de rechter op basis
van de wetstekst bevoegd is de werkgever in staat te
stellen alsnog een reïntegratieplan in te dienen indien
na het moment van indiening van het verzoekschrift
blijkt dat zulk een reïntegratieplan vereist is voor de
ontvankelijkheid.8 De kantonrechter te Tiel heeft in
dat licht een werkgever in de mogelijkheid gesteld
nog tot het moment van de mondelinge behandeling
het verzuim van het ontbreken van een reïntegratie-
plan te herstellen.9 Deze kantonrechter week daar-
mee af van de insteek van diverse andere kantonrech-
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ters die reeds geoordeeld hadden dat overlegging van
een reïntegratieplan bij het verzoekschrift moet
gebeuren op straffe van niet-ontvankelijkheid en dat
dit verzuim niet in een later stadium hersteld kan
worden.

Teneinde op dit punt eenvormigheid in de juris-
prudentie te krijgen heeft de Kring van Kantonrech-
ters een aantal ‘Aanbevelingen naar aanleiding van de
Wet flexibiliteit en zekerheid’ opgesteld.Aanbeveling
5 ziet op bovenstaande problematiek: Bij arbeidson-
geschiktheid van de werknemer dient de werkgever
het verplichte, door het Lisv getoetste, volledige reïn-
tegratieplan (inclusief bijlage 5) in beginsel bij indie-
ning van het verzoekschrift bij te voegen. Herstel van
een verzuim wordt door de kantonrechter toegestaan
tot het moment van de mondelinge behandeling,
indien dit redelijkerwijs niet geweigerd kan worden.
Uit de toelichting blijkt dat de hoofdregel is dat het
getoetste volledige reïntegratieplan reeds bij het 
verzoekschrift wordt overgelegd. Herstel van een ver-
zuim op dit punt wordt toegestaan, doch slechts
indien dit ‘redelijkerwijs niet geweigerd kan worden’.
Als voorbeeld van een dergelijke situatie wordt
genoemd het feit dat de werkgever bij verzending
van het verzoekschrift niet wist dat de werknemer op
de dag van ontvangst van het verzoekschrift zich ziek
zou melden. Als andere omstandigheden worden
genoemd dat de toetsing door de uvi zodanig lang op
zich laat wachten dat van de werkgever redelijkerwijs
niet langer verlangd kan worden daarop te wachten,
en de situatie dat kennelijk abusievelijk het reïntegra-
tieplan niet is meegezonden met het verzoekschrift.
Het herstel van het verzuim dient in ieder geval niet
toegestaan te worden nadat de mondelinge behande-
ling heeft plaatsgevonden. Het is expliciet niet de
bedoeling – zo blijkt uit de toelichting op aanbeve-
ling 5 – dat een ontbindingsverzoek door de werkge-
ver wordt ingediend op het moment dat het reïnte-
gratieplan nog niet was opgesteld of ter toetsing aan
de uvi was toegezonden. Met deze Aanbeveling
wordt een groot deel van de onduidelijkheden op dit
punt weggenomen. Wanneer nu sprake is van een
situatie dat niet langer van de werkgever verlangd kan
worden dat deze nog langer op de toetsing van het
reïntegratieplan wacht, zal de jurisprudentie toch
nader ingevuld moeten worden.

3 Ontbreken reïntegratieplan moet leiden tot niet-
ontvankelijkheid: de ruime en de strikte uitleg

Ook op dit punt is de jurisprudentie niet gelijk-
luidend. Een aantal kantonrechters heeft gekozen
voor een meer praktische uitleg, met dien verstande
dat wanneer feitelijk vaststaat dat reïntegratie een

achterhaalde zaak is, het overleggen van een reïnte-
gratieplan niet vereist is. Zo overwoog een kanton-
rechter te Tiel in verband met een ontbindingsver-
zoek, dat gestoeld was op een reorganisatie, dat ook
de werknemer geen enkel belang had bij het overleg-
gen van een reïntegratieplan. De flexibele procedure
van artikel 7:685 BW, aldus de Tielse kantonrechter,
zou in de praktijk alleen maar op een bureaucratische
wijze belast worden zonder dat daarmee enig redelijk
doel is gediend. Een Rotterdamse collega was van
oordeel dat het overleggen van een reïntegratieplan
niet zeer zinvol is wanneer blijkt dat de werknemer
zelf ook de ontbinding wenst.10 De rechtbank te 
’s-Hertogenbosch was de mening toegedaan dat de
werkgever (van een directeur) ontvankelijk was in
zijn verzoek, ondanks het feit dat geen reïntegratie-
plan was overgelegd, nu beide partijen reïntegratie
zinloos achtten en ontbinding verzochten.11 Ook in
het kader van een voorwaardelijk ontbindingsver-
zoek, na ontslag op staande verzoek, dat slechts voor
alle zekerheid wordt ingediend in verband met het
risico dat het ontslag op staande voet achteraf in
rechte geen stand houdt, hebben meerdere kanton-
rechters uitgemaakt dat het onder deze omstandighe-
den in redelijkheid niet vol te houden is dat een 
ontbindingsverzoek verband zou kunnen houden
met de arbeidsongeschiktheid en dat eventuele her-
intredingsmogelijkheden van de werknemer bezien
moeten worden aan de hand van een reïntegratie-
plan.12

Veel besproken zijn de uitspraken van de kanton-
rechters te Utrecht en te Harderwijk die lijnrecht op
bovenvermelde ontwikkeling staan. Deze kanton-
rechters hebben gemeend een strikte uitleg te moe-
ten geven aan de nieuwe bepaling in artikel 7:685
BW. Deze rechters erkennen dat de wet op dat punt
streng is maar zij achten het toch wenselijk om de
tekst van de wet te volgen en niet allerlei praktische
oplossingen te zoeken die afwijken van de letterlijke
interpretatie.13 Zo meende de kantonrechter te
Enschede dat ook bij een zogenaamde geregelde ont-
binding, waarbij werkgever en werknemer overeen-
stemming hebben over de beëindiging van het
dienstverband en de hoogte van de vergoeding en de
tekst van het verzoek- respectievelijk verweerschrift,
met elkaar hebben afgestemd, het overleggen van een
reïntegratieplan toch noodzakelijk is.14

In de vierde aanbeveling van de kring van kanton-
rechters wordt in ieder geval de onzekerheid omtrent
de hiervoor bedoelde geregelde zaken weggenomen.
De hoofdregel is dat wanneer beide partijen aangeven
dat het verzoek geen verband houdt met enig opzeg-
verbod de kantonrechter geen nader onderzoek hoeft
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te plegen of het verzoek verband houdt met het
bestaan van enig opzegverbod. De kantonrechter mag
in dat geval derhalve voorbij gaan aan de verplichting
van de verzoekende werkgever om een reïntegratie-
plan bij het verzoekschrift te overleggen. Indien één
der partijen zich niet uitlaat over genoemd verband
tussen het verzoek en het bestaan van enig opzegver-
bod, dan wel één der partijen aangeeft prijs te stellen
op een mondelinge behandeling, zal de rechter nader
onderzoek plegen. Dit kan inhouden dat deze con-
cludeert dat alsnog een reïntegratieplan overgelegd
moet worden. Ik wijs er met klem op dat wanneer
zowel de werkgever als de werknemer een ontbin-
dingsverzoek indienen, en derhalve vaststaat dat beide
partijen het er over eens zijn dat voortzetting van het
dienstverband niet gewenst is (maar er een verschil
van mening bestaat over de hoogte van de vergoe-
ding), de werkgever toch een reïntegratieplan moet
overleggen. Dit geldt ook voor de werkgever die bij
het verweerschrift aangeeft dat hij eveneens de ont-
binding van de arbeidsovereenkomst verzoekt.15

4 Inhoud van het reïntegratieplan
Ook omtrent de vereisten met betrekking tot 

de inhoud van het reïntegratieplan bestaat onduide-
lijkheid, zo blijkt uit de uiteenlopende jurispruden-
tie. Diverse kantonrechters hebben zich coulant
opgesteld ten opzichte van onvolkomenheden in het
reïntegratieplan. Zo hebben het ontbreken van infor-
matie over de reïntegratie-inspanningen van de
werkgever, het feit dat niet was ingegaan op de vraag
of passend werk voorhanden is, en het feit dat de
werknemer niet in de gelegenheid was gesteld zijn
visie te geven op het reïntegratieplan, niet tot niet-
ontvankelijkheid geleid.16 Lijnrecht daartegenover
staat een aantal uitspraken van kantonrechters waarbij
is uitgemaakt dat het ontbreken van zekere informa-
tie in het reïntegratieplan wel moet leiden tot niet-
ontvankelijkheid. Zo leidde het reïntegratieplan dat
geen informatie bevatte over de beperkingen en
mogelijkheden van de werknemer om in het arbeids-
proces bij de werkgever terug te keren in zijn eigen
of ander werk, tot niet-ontvankelijkheid. Ook een
reïntegratieplan dat al twee jaar oud was en waarbij
Bijlage 5 (dé bijlage waarin de werkgever aangeeft
dat er geen relatie bestaat tussen de verzochte ontbin-
ding en de ziekte van de werknemer) ontbrak, leidde
tot niet-ontvankelijkheid.17 Opmerkelijk is dat de
kantonrechter te Almelo een reïntegratieplan van 16
maanden oud wel toelaatbaar achtte daar de werkne-
mer nog steeds volledige arbeidsongeschiktheid
claimde.18

Wellicht dat uit de aangehaalde rechtspraak de vol-
gende regel afgeleid kan worden. Als uitgangspunt
dient de overweging dat de kantonrechter zich – op
basis van door het Lisv getoetste informatie over de
arbeidsongeschiktheid van de werknemer en over
diens reïntegratiemogelijkheden – een beeld moet
hebben kunnen vormen of er sprake is van een soci-
aal onrechtvaardig ontslag. Indien de kantonrechter
zich hierover een beeld kan vormen – en dat is bij-
voorbeeld het geval indien er alleen een verouderd
reïntegratieplan op tafel ligt maar vaststaat dat zich
gedurende een zekere periode geen wijzigingen heb-
ben voorgedaan – hoeven gebreken die kleven aan
het reïntegratieplan niet tot niet-ontvankelijkheid te
leiden.

Praktische aandachtspunten
Uit het voorgaande kan in ieder geval afgeleid

worden dat wanneer het enigszins te voorkomen is
dat de werkgever een reïntegratieplan moet overleg-
gen, dit altijd de voorkeur heeft omdat het risico
bestaat dat de afwikkeling van een ontbindingsproce-
dure aanzienlijke vertraging oploopt. Aangezien het
in de praktijk nog al eens voorkomt dat een werkne-
mer zich ziek meldt in aansluiting op een gesprek
waarin de werkgever hem aankondigt dat een ont-
bindingsverzoek op korte termijn zal worden inge-
diend, zal de werkgever steeds in overweging moeten
nemen of het niet de voorkeur verdient eerst een ver-
zoekschrift in te dienen en pas nadat de griffie van
het betreffende kantongerecht de ontvangst heeft
bevestigd, de werknemer te informeren over het
ingediende verzoekschrift. Ik teken daarbij aan dat
ook de ziekmelding van de werknemer op de dag van
indiening van het verzoekschrift nog maakt dat het
overleggen van een reïntegratieplan vereist is. Dit
geldt ook als vaststaat dat deze ziekmelding op een
later uur geschiedde dan de indiening van het ver-
zoekschrift. De werkgever moet er op bedacht zijn
dat de griffie van het kantongerecht een afschrift van
het verzoekschrift doorstuurt aan de werknemer.
Wanneer de werkgever de mogelijkheid om de
beëindiging van het dienstverband in der minne te
regelen nog wenst open te houden, verdient het aan-
beveling dat deze de werknemer op de hoogte stelt
van het ingediende verzoekschrift, nadat de griffie de
ontvangst daarvan heeft bevestigd, maar voordat deze
een afschrift van de griffie heeft ontvangen.

Mevr. mr. C.M.X.C.R. Jansen is advocaat bij de sectie

arbeidsrecht van Loyens en Loeff.
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