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Voorwoord
Beste leden van de NVIA,
 
Als NVIA zien we de overheid voorsorteren op vormen van basisregelingen, waarbij de fo-
cus ligt op ‘participatie’. Dat zie je terug in onderwerpen als snelle terugkeer naar werk, 
aanscherping van de financiële prikkels voor werknemers bij ziekte en behoud van werk 
door wijzigingen in het arbeidsrecht, de WIA en WW. Daarnaast zijn er allerlei plannen over 
duurzaamheid, in de vorm van scholing en/of baanroulatie. Wat aan financieel risico over-
blijft is aan de private markt, met advisering op bedrijfsniveau en/of individueel niveau.
 
Deze ontwikkelingen zullen de komende tijd verder worden ingevuld. Het is aan ons om 
daar actief bij betrokken te zijn en onze mening te geven als adviseurs. Op 21 april zullen 
wij in samenwerking met Avero Achmea een webinar organiseren rondom het thema ver-
zuim-ontzorg-verzekering en de plannen rondom de verkorten van de loondoorbetalings-
duur.
 
In de nieuwsbrief geven we vast een schot voor de boeg; onder andere in de column van 
Arend Jansen die deze maand stil staat bij de loondoorbetaling bij ziekte. Het is het tweede 
deel van een drieluik. 
 
Janthony Wielink gaat, ondanks de aandacht voor de vorming van een nieuw kabinet, in op 
de gevolgen van de recente ontwikkelingen en de relatie tot ons vakgebied. Zijn verhaal 
krijgt extra kracht met de ontwikkelingen rondom arbeidsrecht en sociale zekerheid die 
weergegeven worden door Monique van de Graaf.
 
Dankzij onze schrijvers een nieuwsbrief die de adviseur weer voorziet van inzichten die in 
de dagelijkse praktijk van pas komen. Wat hebben we toch een mooi vak!
 
Veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,
 
Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs
 
Peter Abelskamp
Voorzitter NVIA
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NVIA agenda

21-04-2021
In samenwerking met Achmea organiseert de 
NVIA op 21 april een webinar. Aanmelden 
kan via deze link.

https://www.eventbrite.com/e/tickets-webinar-mkb-verzuim-ontzorg-verzekering-149691582553
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Arend Jansen

Deel twee van een drieluik
Loondoorbetaling bij ziekte inkorten: briljant 
of dwaas? Allebei!

De uitslag van de verkiezingen is bekend. 
VVD en D66 zijn de grootste winnaars, het 
CDA zal vast wel toetreden tot Ru=e IV en 
een vierde par@j – toch de PvdA? – zal het 
vermoedelijke kwartet completeren. Wat 
gaat dat betekenen voor de sociale zeker-
heid en meer in het bijzonder de duur van 
de loondoorbetaling? 

De loondoorbetalingsperiode wordt maxi-
maal 1 jaar 
Zoals in een vorige column al uiteengezet is 
hier consensus over. Althans (in eerste in-
stan@e) voor het MKB.  En de summiere 
ideeën in de verkiezingsprogramma’s lijken 
erg op de plannen van Ru=e III. Dus ondoor-
dacht en onzalig! Gaat dat dan toch gebeu-
ren? Dat kan zomaar. Maar ik ben er van 
overtuigd dat het daar op middellange ter-
mijn niet bij blijS … 

Verkor8ng WW 
Wopke Hoekstra begon in de hi=e van de 
verkiezingsstrijd over inkor@ng van de WW 
naar 1 jaar. Een vergissing? Ja, wellicht qua

@ming was dit wat ongelukkig. Maar verkor-
ten en verhogen van WW is helemaal niet 
zo’n gekke gedachte en past veel beter in 
een Europees systeem dan ons huidige stel-
sel. En past ook bij de plannen van de com-
missie Borstlap. Dus misschien was de ‘slip 
of the tongue’ van Hoekstra meer het uit de 
school klappen van ideeën die al langer le-
ven. 

De WIA volgt 
Logischerwijs blijS zo’n ingreep niet beperkt 
tot de WW maar raakt ook de WIA. Loon-
doorbetaling bij ziekte 1 jaar, WW 1 jaar, en 
daarna een basisvoorziening voor degenen 
die niet werken. Wellicht een hogere uitke-
ring voor diegenen die nooit meer kunnen 
werken en zeker de werknemer die de dupe 
is van een bedrijfsongeval of een beroeps-
ziekte. NB Ik zie de EGB (wie weet nog wat 
dat is?) ook wel weer van stal gehaald wor-
den. 

Focus op werk 
Kan dit werken? Naar mijn overtuiging
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zeker! De focus moet dan liggen op het aan 
het werk krijgen en houden van werkenden, 
ook als deze een arbeidsbeperking heeS. 
Laat dit nou één van de pijlers zijn van de 
plannen van de commissie Borstlap. 

Individu versus collec8ef 
Wij zijn gewend dat sociale risico’s collec@ef 
tot een minimum beperkt blijven. Ik ben er 
van overtuigd dat dit gaat veranderen. Dit zit 
in de plannen van Borstlap met individuele 
spaarpo=en voor loopbaanplanning, re-inte-
gra@e, etc. Dat is ook de situa@e om ons 
heen, het grote Europa, waarbij de sociale 
zekerheid veel minder ver reikt, de overheid 
zorgt voor een basisuitkering en verdere keu-
zes worden aan het individu gelaten. Maar 
dat zit ook zeker in de jeugd en jong volwas-
senen die zich helemaal niet meer senang 
voelen bij een alles regelende overheid en 
die zelf keuzes willen maken. Lang niet al@jd 
individueel maar in zelf gekozen communi@es 
en netwerken. 

Kristallen bol 
Ik geef toe, mijn beschouwing na de verkor-
@ng van de loondoorbetaling heeS een be-
hoorlijke mate van ‘kristallen bol’ blik.  Maar 
ik ben er 100% van overtuigd dat deze ont-
wikkeling onvermijdelijk is en gaat plaatsvin-
den. Daarvoor zijn de omstandigheden– in-
dividualisering, ‘ontvakbonding’, Borstlap, 
verkor@ng loondoorbetaling, Europa, vergrij-
zing – ideaal. En dan hebben we nog te ma-
ken met een overheid die de afgelopen jaren 
wel heel veel geld heeS uitgegeven door Co-
rona…. 1 + 1 = 2. 

De adviseur 
Wat betekent dit voor de adviseur en dan 
niet over vijf jaar maar nu? Daarover gaat 
mijn laatste column in dit drieluik maar vast 
niet de laatste column over dit onderwerp …
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In deze Achtergrondnieuws komen de vol-
gende onderwerpen aan bod: 

1. Actualiteiten 
2. Preven@e en arbo 
3. Loondoorbetaling bij ziekte 
4. ZW 
5. WIA 
6. Zelfstandigen en AOV 

Actualiteiten 

Er zijn niet heel veel actualiteiten te melden. 
Alle aandacht gaat naar de vorming van een 
nieuw kabinet. En naar de voortgaande aan-
pak van de corona-pandemie.  Op hoofdlij-
nen kunnen we melden dat het niet zo heel 
erg goed gaat met de aanpak om te komen 
tot de inclusieve arbeidsmarkt. Er is hier 
sprake van een s@lgelegd Breed Offensief, 
waarbij de Banenafspraak en het Quotum 
ook  onderdeel van zijn.  

Omdat de regering demissionair is, worden 
belangrijke deadlines niet gehaald. Ten aan-
zien van het verplichte quotum (minstens 
5% van het personeelsbestand moet bestaan 
uit personen uit de Doelgroep van de Par@-
cipa@ewet) lijkt het er steeds meer op dat 
van uitstel in dit geval afstel komt.  

Preven8e en Arbo 

Ten aanzien van preven@e ter voorkoming 
van werkgerelateerde uitval blijS de RIE on-
der de aandacht van het ministerie. Er is een 
ac@eplan RIE 2021-2023 opgesteld, om meer 
aandacht te verkrijgen voor het onderwerp 
‘veiligheid, gezondheid en welzijn’.  Een quo-
te van de projectleider, Floor Leemans: 

Achtergrondnieuws
Janthony Wielink

Ik geloof dat we met een juiste inter-
ven8emix van voorlich8ng, ondersteu-
ning en handhaving kunnen bereiken 
dat werkgevers een RI&E opstellen én 
inzeJen om het werk gezonder en vei-
liger te maken. Want daar gaat het om. 
Toezicht en handhaving is erop gericht 
om de werkgevers over de streep te 
trekken die dit nog niet uit eigen be-
weging doen.  

De Inspec8e is op zoek naar mogelijk-
heden om de handhaving op de RI&E 
efficiënt en effec8ef in te richten. De 
pilot administra8eve controle op de 
RI&E en de sectoraanpak arbozorg zijn 
hier voorbeelden van.
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Loon bij ziekte 

Rondom ziekteverzuim kunnen we met de 
vorming van een nieuwe regering een dis-
cussie verwachten over de loondoorbetaling 
bij ziekte. Moet dit terug naar één jaar? Op 
welke wijze zal dan het tweede ziektejaar 
geregeld moeten worden? Voor welke werk-
gevers gaat dit gelden. Laten we niet op deze 
onderwerpen vooruitlopen, maar het zal ze-
ker op het pad van de inkomensadviseur te-
recht komen. 

Wat ook geregeld de revue passeert op ca-
sus-niveau is de vraag of er bij hernieuwde 
uitval opnieuw sprake is van een tweede pe-
riode van loondoorbetaling bij ziekte. Dit 
heeS te maken ‘nieuw bedongen arbeid’ in 
rela@e tot de plicht die de werkgever heeS 
om ‘passende arbeid’ aan te bieden. Bij-
voorbeeld in een situa@e dat een werkne-
mer in WIA is gekomen en met aanpassingen 
bij het bedrijf heeS kunnen blijven werken. 
Waarbij – als er sprake is van opnieuw ziek 
worden-  er mogelijk recht is op loon bij 
ziekte.  

Recent heeS een Gerechtshof hier opnieuw 
een uitspraak over gedaan; geen nieuw be-
dongen arbeid in deze casus, maar simpel-
weg passende arbeid. Dus geen recht op 
loon bij ziekte (maar wel recht op WIA, dat 
echter maar 70% is en niet de geclaimde 
100%).  

ZW 

Een van de mogelijke bezuinigingen die ver-
kend worden (aldus een Ombuigingslijst van 
het Ministerie van Financiën) is de keuze om 
iedere werkgever eigenrisicodrager voor de 
ZW te laten worden. Dit is niet nieuw, maar 
blijS als idee in het overzicht staan.  We zijn 
benieuwd of dit opgepakt gaat worden.  

WIA 

Minister Koolmees heeS zijn mening over 
het advies van de STAR (S@ch@ng van de Ar-
beid) over de WIA op papier gezet.  Opnieuw 
is opvallend dat er met geen woord aan-
dacht is voor de grote groep in-ac@even, 
namelijk de groep WGA 80-100%. Wel wordt 
veel focus gelegd op het verbeteren van de 
communica@e rondom de claimbeoordeling, 
om zo meer aanslui@ng te vinden bij de be-
leving van de betrokken werknemer hierbij.  
Alsof deze dan beter snapt dat de func@e 
‘wikkelaar’ toch echt bij de mogelijkheden 
tot arbeid hoort.  

Verder komt er meer ruimte voor UWV om 
scholing in te ze=en. En heeS de minister 
opdracht gegeven om een doorrekening te 
maken van de wens om de ondergrens van 
de WIA te verlagen van 35% naar 25%. Wij 
kunnen de uitkomst van dit onderzoek al 
voorspellen: te duur en daardoor niet wen-
selijk. 
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Zelfstandigen en AOV 

De verplichte AOV wordt meer en meer hel-
der. In een brief van 26 maart 2021 heeS 
Minister Koolmees meer inzicht gegeven. 
Ook hierbij was een advies van de STAR het 
uitgangspunt. Dit advies is eerst omarmd 
(zomer 2020), maar wordt nu omfloerst 
langzaam toch aan de kant geschoven.  Niet 
omdat de ideeën bijzonder zijn, maar omdat 
het geheel niet past bij de uitgangspunten 
‘uitlegbaar, uitvoerbaar en betaalbaar’.   

Het UWV en de Belas@ngdienst zouden een 
prominente rol moeten vervullen in deze 
publieke regeling. Zij hebben dan ook een 
uitvoeringstoets gedaan, waaruit blijkt dat 
bepaalde wensen niet uit te voeren zijn, 
omdat het simpelweg te complex is.   

Een van de onderwerpen is bijvoorbeeld de 
kring van de verzekerden. Het gaat primair 
om ZZP, dus zonder personeel. De STAR 
heeS hier al een andere groep van gemaakt. 
Een groep, waar de Belas@ngdienst geen 
premie-inning op kan uitvoeren. En het UWV 
geen grondslag voor een uitkering voor kan 
berekenen.  Daarom kiest de Minister voor 
een andere aanvliegroute; iets wat wel kan. 
Een eenvoudige verzekering voor onderne-
mers (let op; dus niet alleen zelfstandigen 
zonder personeel, maar ook ondernemers 
met personeel).  Het gaat hierbij om onder-
nemers die winst maken, zonder uitzonde-
ringen of keuzes.  Met een uniform premie-
percentage en een aan de WIA gelijke 

wachtjd. Veel wensen zijn hiermee dus in-
eens van tafel. 

Ten aanzien van de claimbeoordeling was de 
wens van de STAR om dit te laten lijken op 
de WIA, met een systeem van ‘werken naar 
vermogen’. Ook dit is bekeken en wat over-
blijS is een ondergrens van 35%, een uitke-
ring tot AOW-leeSijd en als arbeidsonge-
schiktheidscriterium ‘gangbare arbeid’.  Wat 
niet lukt is het inbouwen van een loongere-
lateerde periode omdat het arbeidsverleden 
niet bekend is. Onderzocht moet nog wor-
den of het systeem van ‘werken naar ver-
mogen’ een haalbare kaart is.  Wij denken 
van niet; niet uitvoerbaar en uitlegbaar.  

Een ander belangrijk punt is of ondernemers 
met een bestaande AOV deze mogen be-
houden. Dit wordt de opt-out regeling ge-
noemd. Dit voldoet wel aan een van de 
wensen die geopperd zijn, namelijk keuze-
vrijheid. Aan de andere kant maakt dit het 
geheel wel heel complex;  gaan de goede 
risico’s bijvoorbeeld naar de private markt? 
Hoe past dit in de gewenste solidariteit? De 
Minister laat hier onderzoek naar doen en 
de uitkomsten worden in het tweede kwar-
taal van 2021 verwacht; binnen 3 maanden 
dus.  Dan rest ook nog de vraag: welke AOV’s 
komen voor opt-out in aanmerking: toetsing 
op polisniveau per verzekerde of op pro-
ductniveau?  Dit wordt uitgewerkt met de 
beoogde uitvoerders; te weten UWV en Be-
las@ngdienst.  Ons idee is dat ook dit punt 
gaat struikelen over ‘uitvoerbaarheid’.
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BlijS over een verzekering die wel heel erg 
op de WAZ (van vroeger) lijkt, met als ver-
schil een ondergrens van 35%, met mogelijk 
iets van een prikkel om te werken naar ver-
mogen. We blijven het op de voet volgen.  
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Grensoverschrijdend 
gedrag leidt tot ontslag 

Steeds meer communica@e verloopt digitaal. 
Dit gaat soms gepaard met grensoverschrij-
dend gedrag. In een aan het gerechtshof 
Amsterdam voorgelegde zaak ging het om 
een werkneemster die zich grensoverschrij-
dend uitliet ten opzichte van collega’s en in 
een WhatsApp groep van het MT en de Raad 
van Toezicht. Collega’s noemden de uitla@n-
gen van de werkneemster ‘ontoelaatbaar, 
indiscreet, kwaadsprekerij of roddeltante, 
grof taalgebruik en veelal seksueel ge@nte 
opmerkingen, onbetrouwbaar, gestoord ge-
drag en een gek..’. De werkneemster had in 
de WhatsApp-groep onder meer geschreven 
over een medewerker met wie een beëindi-
gingsovereenkomst was gesloten: ‘In 1945 
schoren ze mensen kaal om deze reden’ en 
‘Gvd uitkering voor secreet geregeld’ en over 
een andere medewerker: ‘Ik vermoord haar. 
We hadden haar er ook uit kunnen gooien’. 
En nog meer van dat soort teksten. 

Het Hof vond de uitla@ngen van de werk-
neemster ontoelaatbaar. Zij heeS haar

gedrag gemanifesteerd rich@ng onderge-
schikten en in de WhatsApp-groep rich@ng 
de RvT. Daarmee heeS de werkneemster 
fatsoensnormen overtreden en zich ver bui-
ten de grenzen van het toelaatbare begeven, 
aldus het Hof. Dit grensoverschrijdende ge-
drag is aan te merken als zodanig verwijt-
baar handelen dat van de werkgever niet 
kon worden gevergd de arbeidsovereen-
komst te laten voortduren. De arbeidsover-
eenkomst was daarom terecht ontbonden. 

Uit deze casus bleek ook dat er over de 
(communica@e van de) werkneemster 
meerdere klachten waren, maar dat veel 
werknemers bang waren geweest om die te 
delen. Het is daarom van belang om een 
duidelijke klachtenregeling te hebben en er-
voor te zorgen dat werknemers gemakkelijk 
toegang hebben tot de contactgegevens van 
de vertrouwenspersoon. Soms zi=en lei-
dinggevenden niet in bepaalde WhatsApp-
groepen, waardoor zij grensoverschrijdend 
gedrag niet goed meekrijgen. Voor een 
werkgever is het van belang na te denken 
over hoe hiermee om te gaan. Overigens 
kreeg in de casus van de grensoverschrij-
dende werkneemster ook de werkgever nog

Ontwikkelingen rondom arbeidsrecht en 
sociale zekerheid

Monique van de Graaf
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een @k op de vingers. Bij de non-ac@efstel-
ling en het onderzoek was de werkneemster 
overvallen en waren onder andere de begin-
selen van hoor en wederhoor niet in acht 
genomen. Dat leidde zelfs nog tot een billijke 
vergoeding. 

Vindplaats: Gerechtshof Amsterdam 12 ja-
nuari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:27 

Onveilig werken door 
corona 

Uit de tussen@jdse rapportage van de In-
spec@e SZW volgt dat er in 2020 vaak mel-
ding is gemaakt van onveilige situa@es op de 
werkvloer. De Inspec@e SZW heeS tot en 
met 10 januari 2021 7.937 meldingen ont-
vangen die direct of indirect waren gerela-
teerd aan corona.  

Het leeuwendeel van de meldingen had be-
trekking op de domeinen veilig en gezond 
werk in verband met corona. Er werd ge-
klaagd over zaken als onvoldoende afstand 
houden en over de aanwezigheid van zieke 
collega’s op de werkvloer.  Ongeveer 11% 
van de meldingen had betrekking over het 
niet toegestaan zijn thuis te werken terwijl 
dit wel mogelijk was geweest.  

Bij 176 onderzoeken heeS er op loca@e een 
interven@e plaatsgevonden en hieruit is ge-
bleken dat er bij 79 werkgevers een overtre-
ding geconstateerd is. Hierbij is er 140 keer 
een handhavingsinstrument ingezet, als eis,

waarschuwing s@llegging en/of boeterap-
port. 

De werkgever beslist over het al dan niet la-
ten thuiswerken, zulks in samenspraak met 
werknemers. Het niet laten thuis werken is 
op zichzelf geen overtreding. De Inspec@e 
zal, waar nodig met andere toezichthouders, 
meldingen over niet naleven van het drin-
gende advies om thuis te werken opvolgen 
‘met een zo breed mogelijk palet aan inter-
ven@es’. 

Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ is het 
uitgangspunt. De criteria in de handreiking 
over thuiswerken helpen daarbij. 

Vindplaats: tussenEjdse rapportage I-SZW 

Minst kansrijke  
beroepen 

UWV laat niet alleen zien wat de meest 
kansrijke beroepen zijn maar geeS ook aan 
wat de minst kansrijke beroepen zijn. In deze 
beroepen zal het las@ger zijn om (snel) werk 
te vinden. In totaal gaat het om 54 beroe-
pen. 

Op de lijst staan beroepen die geraakt zijn 
door de coronamaatregelen. Zo zijn er min-
der goede baankansen voor producenten en 
technici in de theaterwereld, spor@nstruc-
teurs, hotelrecep@onisten, buschauffeurs, 
reisbureaumedewerkers en kappers. Het is 
nog onduidelijk wanneer bepaalde corona-

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:27
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:27
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/02/18/criteria-thuiswerken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/02/18/criteria-thuiswerken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/03/tussentijdse-rapportage-inspectie-szw


13

NVIA Nieuwsbrief · Nummer 03 2021

maatregelen (blijvend) versoepeld worden 
en de arbeidsmarkt in deze beroepen verbe-
tert. 

 

Sommige beroepen in het overzicht bieden 
al jaren minder goede baankansen. Bijvoor-
beeld omdat het werk door digitalisering 
bedreigd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
administra@ef medewerkers, grafisch vorm-
gevers en bibliotheekmedewerkers. Andere 
beroepen zijn gewoonweg te populair onder 
scholieren/studenten en werkzoekenden, 
zoals dierenverzorgers en onderwijsassisten-
ten in het basisonderwijs. In deze beroepen 
zijn er veel sollicitanten per vacature. 

Vindplaats: minst kansrijke beroepen 

Arboarts mag zich niet 
voordoen als bedrijfs-
arts 
Een bedrijfsarts staat niet gelijk aan een ar-
boarts. De @tel bedrijfsarts is een we=elijk

beschermde @tel voor sociaal geneeskundig 
specialisten die na hun artsexamen een vier-
jarige medische specialisa@e hebben ge-
volgd. Daarna moeten ze zich elke vijf jaar 
opnieuw registreren door te voldoen aan 
verplich@ngen in nascholing, visita@e en 
kwaliteitsborging. Bedrijfsartsen zijn in het 
BIG-register opgenomen als 'arts' met als 
specialisme 'arbeid en gezondheid - bedrijfs-
geneeskunde'. Het BIG-register is door ie-
dereen te raadplegen (www.bigregister.nl). 

Begin februari heeS het Regionaal Tuchtcol-
lege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 
een arboarts berispt met onder meer als re-
den dat deze zich ten onrechte had voorge-
daan als bedrijfsarts. 

Een werknemer was begin juli 2019 uitgeval-
len als gevolg van depressieve klachten 
waarvoor hij sinds juni 2019 werd behan-
deld. Nadat hij op 17 juli 2019 door een be-
drijfsarts is gezien, heeS hij zijn werkzaam-
heden in de maanden erna langzaamaan 
hervat. In december 2019 heeS hij zich ech-
ter weer vanwege dezelfde klachten ziek 
gemeld.  

http://www.bigregister.nl
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-minst-kansrijke-beroepen-def.pdf
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De werknemer heeS op 28 januari 2020 een 
telefonisch consult bij de arboarts gehad. De 
‘Bijstelling probleemanalyse’ naar aanleiding 
van dit consult is door de arboarts onderte-
kend als bedrijfsarts. Deze arboarts was ech-
ter zijn registra@e als bedrijfsarts in verband 
met medische en persoonlijke omstandighe-
den per 1 december 2019 kwijtgeraakt. Ook 
een latere ‘Bijstelling probleemanalyse’ on-
dertekent de arboarts als bedrijfsarts. 

Aangezien de @tel ‘bedrijfsarts’ in Nederland 
we=elijk beschermd (Wet BIG) is, betekent 
dit dat misbruik ervan strayaar is en tucht-
rechtelijk laakbaar. Bij de Inspec@e voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) kunnen situa@es van 
@telmisbruik worden gemeld. IGZ ziet daar 
strikt op toe en zal artsen die zich schuldig 
maken aan @telmisbruik te vervolgen, bij-
voorbeeld door een klacht in te dienen bij 
een regionaal Tuchtcollege voor de Gezond-
heidszorg 

De werknemer start een tuchtprocedure 
waarin hij de arboarts onder meer verwijt 
dat deze zich ten onrechte heeS voorgedaan 
als bedrijfsarts. De arboarts erkent dat hij 
abusievelijk nog heeS ondertekend als be-
drijfsarts, terwijl hij dat niet meer was. 

Het tuchtcollege is van oordeel dat de ar-
boarts door de ‘Bijstelling probleemanalyse’ 
te ondertekenen als bedrijfsarts, zich ten on-
rechte heeS voorgedaan als bedrijfsarts. Het 
maakt hierbij niet uit dat het woord ‘be-
drijfsarts’ in dit formulier voorgedrukt staat. 
Van een professioneel handelende arboarts 
mag worden verwacht dat hij erop let in 
welke hoedanigheid hij een formulier onder-

 
tekent en dit, indien nodig, wijzigt. Het 
tuchtcollege acht dit klachtonderdeel ge-
grond. 

Verder wordt geoordeeld dat de arboarts 
ten onrechte niet onder supervisie van een 
bedrijfsarts had gewerkt, en een onvolledig 
onderzoek had verricht door geen informa-
@e bij de behandelaars op te vragen en on-
voldoende had gemo@veerd waarom hij het 
advies van de second opinion arts naast zich 
neergelegd had. 

Door dit alles heeS de arboarts in strijd ge-
handeld met de zorg die hij ingevolge ar@kel 
47 lid 1 Wet BIG jegens de werknemer (kla-
ger) in acht had moeten nemen.  Het tucht-
college kwalificeert de gemaakte tuchtrech-
telijke verwijten als erns@g. Ook had de ar-
boarts onvoldoende gereflecteerd op zijn 
handelen, omdat hij nog al@jd niet inzag dat 
zijn gedragingen kwalijk waren geweest. Het 
tuchtcollege legt daarom aan de arboarts 
een berisping op. 

Vindplaats: Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg Amsterdam 5 februari 
2021, ECLI:NL:TGZRAMS:2021:19

https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZRAMS_2021_19
https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZRAMS_2021_19
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Handreiking  
thuiswerken 

 

Demissionair minister Koolmees van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeS sa-
men met werkgevers- en werknemersorga-
nisa@es algemene criteria voor thuiswerken 
opgesteld.  

Er is inmiddels een handreiking opgesteld 
waarin deze criteria zijn terug te vinden. De 
criteria, moeten onduidelijkheden wegne-
men over thuiswerken en werkgevers en 
werknemers helpen bij het maken van een 
keuze of een werknemer thuis of op loca@e 
kan werken. De handreiking geeS bijvoor-
beeld @ps om een geschikte werkplek thuis 
te creëren en te zorgen voor voldoende af-
wisseling en sociaal contact @jdens het werk. 

Het gaat hier om algemene richtlijnen voor 
individuele werkgevers en werknemers. De 
werkgever zal uiteindelijk met instemming 
van de OR/PVT een thuiswerkbeleid als on-
derdeel van het arbeidsomstandighedenbe-
leid moeten vorm geven.  
  
Voor werknemers die om uiteenlopende re-

denen niet thuis kunnen werken, moet de 
werkgever zorgen voor een veilige werkplek 
op basis van de arboverplich@ngen. Ook 
moet de werkgever zorgen dat de werkplek 
voldoet aan de coronamaatregelen van het 
RIVM. 

Niet thuiswerken betreS geen overtreding. 
De Inspec@e SZW kan wel handhaven als de 
werkplek niet voldoet aan de coronamaatre-
gelen en daardoor een ongezonde en onvei-
lige situa@e ontstaat.  

Vindplaats: handreiking thuiswerken 

Werknemer kan zelf 
beroep doen op de  
no-riskpolis en niet 
10% ziek laten  
In een aan het gerechtshof Arnhem-Leeu-
warden voorgelegde zaak speelden een aan-
tal interessante onderwerpen. Zo ging het 
onder meer om de vraag of er een beroep 
op de no-riskpolis kon worden gedaan toen 
werkneemster uitviel. Hetgeen par@jen ver-
deeld hield was de vraag of de werkzaam-
heden die werkneemster na toekenning van 
de WGA-uitkering was gaan verrichten kwali-
ficeerden als nieuw bedongen arbeid waar-
voor een nieuwe loondoorbetalingsplicht 
was ontstaan en of er aldus recht bestond 
op een ZW-uitkering op grond van de no-
riskpolis. Het gerechtshof haalde deze twee 
zaken uit elkaar en bepaalt dat de werkne-
mer op wie de no-riskpolis van toepassing is,

C://Users/Monique/Downloads/Handreiking+Criteria+Thuiswerken+2302.pdf
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zélf bij UWV kan aankloppen voor een ZW-
vangnetuitkering, ook indien er geen sprake 
is van een loondoorbetalingsplicht op grond 
van 'nieuw bedongen arbeid’. Uit de tekst 
van de wet volgt niet dat het hier geregelde 
recht op een ZW-uitkering gekoppeld is aan 
het bestaan van een loondoorbetalingsver-
plich@ng.  

Een andere vraag die speelde was of de 
werkgever die twijfelde of het herstel van de 
werkneemster wel duurzaam was, deze 
werkneemster voor 10% administra@e ar-
beidsongeschikt mocht laten. De werkgever 
had hierbij verwezen naar het verzuimproto-
col. Daarin is opgenomen dat een arbeids-
ongeschiktheidspercentage van 10% wordt 
gehanteerd, ook als de volledige contractu-
ren worden gewerkt maar bij werkgever de 
verwach@ng bestaat dat de werknemer bin-
nen drie maanden weer kan uitvallen. Het 
gerechtshof oordeelt dat voor een dergelijke 
administra@eve ziekmelding, gebaseerd op 
een inschatng – zonder duidelijke medische 
gronden – waarmee de werkgever zelf kan 
bepalen of sprake is van een periode van 
meer dan vier weken van herstel in de zin 
van ar@kel 7:629 lid 10 BW en het ontstaan 
van een nieuwe verplich@ng tot loondoorbe-
taling van 104 weken kan verhinderen, ar-
beidsrechtelijk niet door de beugel kan. 

Vindplaats: Gerechtshof Arnhem- 
Leeuwarden 2 maart 2021, 
ECLI:NL:GHARL:2021:1985 

Zwangerschap en  
func8eduiding 
Bij het duiden van func@es hanteert het 
UWV het Claimbeoordelings- en Borgings-
systeem (CBBS). Het CBBS is een hulpmiddel 
voor de verzekeringsarts en de arbeidsdes-
kundige om het verlies aan verdienvermo-
gen te evalueren. Het CBBS vergelijkt vervol-
gens de gegevens van in het CBBS voorko-
mende beroepen, waarbij het in totaal gaat 
om ongeveer 5800 func@es, met de gege-
vens van de verzekerde.  

In het Schatngsbesluit Arbeidsongeschikt-
heidswe=en (SB) is bepaald dat er minimaal 
drie func@es aangewezen, in vakjargon "ge-
duid", moeten worden die de verzekerde ge-
let op zijn krachten en bekwaamheden nog 
kan verrichten. Raadpleging van het CBBS 
levert uiteindelijk een overzicht van func@es 
op die betrokkene nog kan verrichten. Er 
vindt dan een theore@sche schatng plaats 
door te kijken wat iemand gelet op zijn be-
perkingen nog voor arbeid zou kunnen ver-
richten en wat hij daar nog mee zou kunnen 
verdienen (ar@kel 9 SB). Van de 3 gevonden 
func@es wordt de middelste func@e geno-
men qua loonwaarde, de mediaan, en die 
wordt vergeleken met het loon in de eigen 
arbeid waaruit betrokkene is uitgevallen, de 
maatman. Het verschil geeS de mate van 
arbeidsongeschiktheid weer.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:1985
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In een aan de Centrale Raad van Beroep 
voorgelegde zaak wordt de func@e "solde-
ring operator" en "monteur/monteuse" ge-
duid. De betreffende werkneemster is echter 
op de datum in geding 4 maanden zwanger 
en stelt dat bij die func@es (lood)dampen 
vrijkomen die mogelijk schadelijk zijn voor 
haar ongeboren kind. Om die reden vindt zij 
de geduide func@es niet passend. Ter on-
derbouwing van haar standpunt overlegt ze 
een rapport van een toxicoloog. 

Bij de CRvB vindt ze geen gehoor. De Raad 
oordeelt dat de func@es wél passend zijn 
omdat er rela@ef weinig gesoldeerd wordt 
en er goede afzuiging aanwezig is. Boven-
dien stelt de CRvB dat uit de arbo-wetgeving 
volgt dat iedere werkgever de arbeid zo 
moet organiseren dat het werk geen gevaar 
oplevert voor de veiligheid en gezondheid 
van de zwangere vrouw of het (ongeboren) 
kind en als dat niet mogelijk is, is de werkge-
ver gehouden het werk @jdelijk aan te pas-
sen of @jdelijk andere arbeid aan te bieden. 
Dit betekent dat de geduide func@e stand 
houden.  

Vindplaats: CRvB 23 februari 2021, 
ECLI:NL:CRVB:2021:391 

Mondkapjesplicht: het 
vervolg 

 
Onlangs werd door de voorzieningenrechter 
bepaald dat een werknemer die werkzaam 
was als chauffeur in een bakkerij onder om-
standigheden gehouden kan zijn een mond-
kapje te dragen, omdat dit onder het in-
struc@erecht van de werkgever valt. Aange-
zien dit een voorlopige uitspraak betrof is er 
verder doorgeprocedeerd. De rela@e was er 
inmiddels niet beter op geworden. De werk-
gever had een ontbindingsverzoek ingediend 
op basis van een verstoorde arbeidsverhou-
ding. Dit verzoek wordt door de rechter ge-
honoreerd. De rechter oordeelt echter dat 
er geen sprake is van erns@g verwijtbaar 
handelen waardoor er toch een transi@ever-
goeding betaald moet worden van bijna  
€ 3.000. 

Werkgever moet de werknemer daarnaast 
een billijke vergoeding van € 3.000 betalen. 
Dit vanwege het feit dat de werkgever, nadat

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:391
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de werknemer had aangegeven bereid te 
zijn in het vervolg toch een mondkapje te 
dragen, niet haar verantwoordelijkheid heeS 
genomen en gezorgd heeS voor een herstel 
van de onderlinge verhoudingen. Hiermee 
was het nog niet klaar. Omdat de werkgever 
de werknemer te laag had ingeschaald, als 
bezorger in plaats van als chauffeur I, moest 
hij de werknemer nog ruim € 25.000 aan 
achterstallig salaris betalen.  

Vindplaats: ktr. Utrecht 5 maart 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:863 

Welk arbeidsverleden 
telt mee bij de bepaling 
van de transi8e- 
vergoeding? 

In de wet (ar@kel 7:673 lid 4 BW) is geregeld 
dat voor de berekening van de transi@ever-
goeding één of meer voorafgaande arbeids-
overeenkomsten tussen dezelfde par@jen, 
die elkaar met tussenpozen van ten hoogste 
zes maanden hebben opgevolgd, worden 
samengeteld. Wat is nu de situa@e als we te 
maken hebben met een spijtoptant? OSewel 
een werknemer die zelf zijn dienstverband 
opzegt om enige @jd later binnen die perio-
de van 6 maanden weer op zijn schreden te-
rug te keren? Van welke periode moet dan 
worden uitgegaan als dit dienstverband dan 
alsnog ten einde komt? Van de gehele peri-
ode of alleen van de laatste periode dat de

werknemer weer in dienst is getreden? 

In deze aan de kantonrechter Almere voor-
gelegde vraag ging het om een werknemer 
die van 1 oktober 2013 tot 1 juli 2019 als sa-
lesmanager had gewerkt bij zijn werkgever. 
Hij had zijn dienstverband opgezegd per 1 
juli 2019 en is elders in dienst getreden. De 
werknemer heeS omstreeks september 
2019 aan de werkgever gevraagd naar de 
mogelijkheden om weer bij de werkgever in 
dienst te treden. Dit heeS er uiteindelijk toe 
geleid dat de werknemer op 14 oktober 
2019 weer in dienst is getreden van de 
werkgever op basis van een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde @jd in de func@e van 
ordermanager. 

De kantonrechter heeS bij beschikking van 2 
november 2020 de arbeidsovereenkomst 
tussen par@jen ontbonden op de i-grond per 
1 januari 2021. De werkgever heeS een be-
drag van ruim 2000 euro bruto aan transi@e-
vergoeding betaald aan de werknemer. De 
werkgever is bij de berekening uitgegaan van 
een datum indiens=reding van 14 oktober 
2019. De werknemer claimt echter een ho-
gere transi@evergoeding, omdat volgens 
hem moet worden uitgegaan van het dienst-
verleden vanaf 1 oktober 2013. 

De werkgever betwist dit. In zijn op@ek is de 
transi@evergoeding bedoeld voor situa@es 
waarin de arbeidsovereenkomst is geëindigd 
op ini@a@ef van de werkgever en daar was in 
deze situa@e geen sprake van, gelet op de 
opzegging van de werknemer van de eerste

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:863
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arbeidsovereenkomst. De werkgever heeS 
tevens naar voren gebracht dat het in strijd 
met de redelijkheid en billijkheid zou zijn als 
zij door het opnieuw in dienst nemen van de 
werknemer alsnog een transi@evergoeding 
verschuldigd zou zijn, terwijl dat in eerste 
instan@e niet het geval was. 

De rechter oordeelt dat het naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaard-
baar is om de werkgever te veroordelen tot 
betaling van de transi@evergoeding over het 
volledige dienstverband vanaf 1 oktober 
2013, zonder daarbij rekening te houden 
met de opzegging van de werknemer per 1 
juli 2019. Daarbij weegt ook mee dat de 
werknemer al een andere baan had aan-
vaard, voordat hij tot opzegging van zijn ar-
beidsovereenkomst bij de werkgever over-
ging en hij dus welbewust deze keuze heeS 
gemaakt. 

In de prak@jk komt dit nogal eens voor. Het 
is voor werkgevers handig kennis te nemen 
van deze uitspraak. Alhoewel het uiteraard 
afwachten is of het gerechtshof in een hoger 
beroepszaak hier wellicht anders over zal 
oordelen. 

Vindplaats: Ktr. Almere 2 maart 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:843

Coronasteun kabinet 
uitgebreid 

 

Het subsidiepercentage van de TVL wordt op 
voorstel van de Tweede Kamer in het twee-
de kwartaal van 2021 verhoogd van 85% 
naar 100%. De hoogte van de tegemoetko-
ming is naast het subsidiepercentage a|an-
kelijk van het omzetverlies van een bedrijf 
en het vastelastenpercentage van de sector. 
Ondernemers kunnen gebruikmaken van de 
TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. 
De TVL-regeling voor het tweede kwartaal 
gaat naar verwach@ng vanaf half mei open. 
Voor de verhoging trekt het kabinet € 450 
miljoen uit. De TVL-regeling verloopt via 
RVO. 

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten (TONK) is sinds maart aan te vragen 
of kan binnenkort worden aangevraagd bij 
de woongemeente. Gemeenten maken ver-
schillende keuzes in het bepalen van de 
doelgroep en de hoogte van de vergoeding, 
omdat zij het beste kunnen inscha=en wat

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:843
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 er specifiek in hun gemeente nodig is. Het 
kabinet heeS gemeenten opgeroepen ruim-
har@g te zijn in het toekennen van de TONK. 
Aanvragers kunnen dan ook bij de eigen ge-
meente terecht voor nadere informa@e. De 
TONK kan met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2021 worden aangevraagd. 

Bij een aanzienlijk inkomensverlies als gevolg 
van de coronacrisis en indien bestaande re-
gelingen uit het steun- en herstelpakket on-
voldoende zijn om de vaste lasten te kunnen 
betalen, kunnen huishoudens bij hun ge-
meente terecht voor ondersteuning via de 
TONK. In totaal was voor deze regeling € 130 
miljoen uitgetrokken voor het eerste half 
jaar van 2021. Door de aanhoudende co-
ronacrisis en verlengde lockdown heeS het 
kabinet nu besloten dit bedrag te verhogen 
naar € 260 miljoen.  

De TONK beoogt huishoudens met financiële 
problemen substan@eel te helpen in het 
dragen van hun vaste (woon)lasten om aldus 
een stapeling van verdere problemen te 
voorkomen. Ook trekt het kabinet € 150 mil-
joen uit voor het mobiliteitscluster in de 
maakindustrie. Hiermee moeten investerin-
gen in onderzoek en ontwikkeling in de au-
tomo@ve, luchtvaart en mari@eme sectoren 
op peil blijven. De regeling is gericht op 
(maak)bedrijven, waaronder veel mkb. Via 
publiek-private samenwerking kunnen deze 
bedrijven kennisinstellingen betrekken bij de 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Het 
kabinet is nog in gesprek met het grootwin-
kelbedrijf over de problema@ek van de

grotere detailhandelsketens en mogelijke 
oplossingsrich@ngen.  

Vindplaats: uitbreiding coronasteun 
Meer informaEe: www.rijksoverheid.nl/
steunpakket  

Loonkostenvoordeel 
oudere werknemer en 
wijziging rechtsvorm 

Op grond van de Wet tegemoetkomingen 
loondomein (Wtl) kan een werkgever in de 
loonaangiSe een verzoek doen voor een te-
gemoetkoming loonkostenvoordeel van een 
oudere werknemer. 

Volgens ar@kel 2.2 van de Wtl moet het gaan 
om een werknemer die in de maand vooraf-
gaande aan de aanvang van de dienstbe-
trekking een uitkering ontving1; die op het 
moment van aanvang van de dienstbetrek-
king 56 jaar of ouder is; die niet op enig 
moment in de periode van zes maanden 
voorafgaand aan de datum van indiens=re-
ding bij deze werkgever in dienstbetrekking 
is geweest én er moet sprake zijn van een 
aan de werkgever verstrekte geldige doel-
groepverklaring. 

Bij een werkgever die zijn eenmanszaak om-
ze=e in een VOF, werd het loon-kostenvoor-
deel geweigerd. De werkgever ging in be-
roep maar dat mocht niet baten. Uit de 
Memorie van Toelich@ng  op de Wtl (MvT)

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/12/kabinet-breidt-coronasteun-ondernemers-verder-uit
http://www.rijksoverheid.nl/steunpakket
http://www.rijksoverheid.nl/steunpakket
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volgt dat de wetgever heeS gekozen om aan 
te sluiten bij de term inhoudingsplich@ge, 
omdat deze term méér bestrijkt dan de ei-
genlijke werkgever, het ziet ook op de pseu-
dowerkgever.  

Met de keuze voor deze term wordt, aldus 
de MvT, alvast vooruitgelopen op de moge-
lijkheid dat de Wtl in de toekomst mogelijk 
nog breder als instrument wordt toegepast. 
Prak@sch gevolg van de keuze voor het be-
grip inhoudingsplich@ge in de zin van de Wet 
LB 1964, of werkgever in de zin van de Wfsv, 
is dat de tegemoetkomingen op het niveau 
van de rechtspersoonlijkheid vastgesteld 
kunnen worden (inhoudingsplich@ge-num-
mer) en niet op het niveau van zijn admini-
stra@e (subnummer).  

Uit het voorgaande volgt dat de wetgever er 
bewust voor heeS gekozen om voor de be-
gripsomschrijving ‘werkgever’, in de Wtl, aan 
te sluiten bij de we=elijke term ‘inhoudings-
plich@ge’.  Vast staat dat vóór de omzetng 
van de eenmanszaak sprake is van een ande-
re inhoudingsplich@ge dan na de omzetng. 
Na omzetng wordt niet (langer) voldaan 
aan de Wtl-voorwaarden voor het LKV. Niet 
van belang is dat de ac@viteiten van de on-
derneming, na de omzetng, niet zijn gewij-
zigd. Ook het door de werkgever gedane be-
roep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. 

Vindplaats: Rb. Arnhem 8 maart 2021, 
ECLI:NL:RBGEL:2021:1070 

Hoever gaat de re-inte-
gra8e van een buiten-
landse werknemer? 

Stel een buitenlandse werknemer werkt een 
groot deel van het jaar voor zijn werkgever 
in Nederland maar meldt zich @jdens zijn 
verblijf in zijn woonland ziek. Hoever gaat 
dan de re-integra@eplicht oSewel mag de 
werkgever verlangen dat deze werknemer 
naar Nederland terugkeert om te re-integre-
ren? In casu ging het om een Poolse werk-
nemer.  

 

Voor deze vraag zag het gerechtshof ‘s Her-
togenbosch zich gesteld. Het gerechtshof 
beantwoordde de vraag ontkennend. In een 
dergelijke situa@e moet de werkgever eerst 
de Poolse Rijksdienst vragen stellen over de 
mogelijkheden tot re-integra@e van de 
werknemer. Zij moet die instan@e informe-
ren over de Nederlandse re-integra@ever-
plich@ngen en het daarop te richten onder-

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:1070
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zoek. Ze moet aan die instan@e een ingevul-
de FML vragen, zodat een arbeidsdeskundi-
ge in Nederland vervolgens met die informa-
@e kan onderzoeken of er voor de werkne-
mer bij de werkgever mogelijkheden zijn om 
te re-integreren. 

Een ingewikkeld verhaal. Het betekent dus 
dat een werkgever eerst in het woonland 
door de aldaar bevoegde instan@e moet la-
ten onderzoeken of er eigenlijk wel een reë-
le mogelijkheid is dat de werknemer kan 
gaan re-integreren, alvorens hij van de 
werknemer kan verlangen dat deze terug-
reist naar Nederland. De werkgever mag niet 
eisen dat dat onderzoek in Nederland wordt 
verricht. Het doet niet terzake of de werk-
nemer al dan niet in staat is de reis naar Ne-
derland te maken.  

Deze zaak is vergelijkbaar met die van een 
aantal jaar geleden waar de vraag centraal 
stond of bij een geschil over de vraag of er 
sprake is van ziekte de eis gesteld mag wor-
den dat de werknemer een deskundigen-
oordeel van UWV overlegt ex ar@kel 7:629a 
BW? Het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch  
(Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 februari 
2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:451) beant-
woordde deze vraag onder verwijzing naar 
een tweetal Europese richtlijnen ontken-
nend. Het Europese recht beschermt grens-
arbeiders tegen een te strikte toepassing van 
na@onale voorschriSen. De in deze zaak 
overgelegde Duitse verklaring van arbeids-
ongeschiktheid voldeed ten bewijze van de 
arbeidsongeschiktheid. De werkgever mocht

niet de eis stellen dat werkneemster diende 
af te reizen naar het werkland om zich voor 
een deskundigenbericht te laten onderzoe-
ken. 

Vindplaats: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 
maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:714 

Problemen met werken 
naast uitkering 

De Wet WIA is opgezet volgens het principe 
“Werken is Aantrekkelijk”. Van elke € 1 die 
een werknemer verdient houdt hij in begin-
sel € 0,30 over. UWV maakt op het moment 
dat mensen aan het werk gaan een inschat-
@ng van de inkomsten waarna de uitkering 
daarop aangepast wordt. Die schatng han-
teert het UWV vaak voor een periode van 
een half jaar. Het las@ge is dat indien de in-
schatng aan de lage of aan de hoge kant is, 
dit betekent dat werknemers te veel of te 
weinig uitkering ontvangen hebben en dat er 
een naheffing of nabetaling moet plaatsvin-
den. Dit kan zorgen voor financiële proble-
men.  

Over deze problema@ek is een rapport ver-
schenen ge@teld ‘Als verrekenen een beper-
king is’. Dit rapport gaat overigens niet al-
leen over de WIA maar ook over mensen 
met een uitkering op grond van de Wajong 
en de WAO, die UWV uitvoert, en op grond 
van de Par@cipa@ewet, die gemeenten uit-
voeren.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:714
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:714
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Uit het onderzoek blijkt dat vooral kwetsba-
re groepen met wisselende inkomsten finan-
ciële problemen ondervinden. Zij ervaren 
verrekening vaak als erg ingewikkeld, bij-
voorbeeld bij het wisselen van baan of het 
uitbetaald krijgen van een der@ende maand. 
Daarnaast ontstaan problemen wanneer een 
werkgever loon per week of per vier weken 
uitbetaalt, terwijl de uitkering op maandba-
sis wordt berekend. Verder wordt ook het 
overschrijden van de jaargrens genoemd als 
complicerende factor bij de verrekening van 
de door UWV uitgevoerde regelingen. Dan 
blijkt vaak doorwerking naar toeslagen het 
geval. 

 

Bij een deel van de uitkeringsgerech@gden 
leidt de onzekerheid over de hoogte van het 
besteedbaar inkomen (uit werk, uitkering en 
toeslagen) leidt bij een deel van de uitke-
ringsgerech@gden tot dusdanige stress dat 
zij aangeven niet bereid te zijn (meer uren) 
te gaan werken, of aangeven zelfs te (willen) 
stoppen met hun werk. Dit staat haaks om 
de doelstelling om de arbeidspar@cipa@e te 
vergroten. Om die reden moet gekeken wor-

den naar manieren om mensen te ontzorgen 
en de communica@e te verbeteren. De uit-
komsten van dit onderzoek worden betrok-
ken bij Simpel Switchen, waarbij vele par@j-
en samenwerken om de overgang van uitke-
ring naar werk te versoepelen. In mei hoopt 
de minister de Kamer nader te informeren 
over de genomen stappen. 

Vindplaats: rapport Als verrekenen een be-
perking is 
samenva\ng als verrekenen een beperking 
is 

WIA-aanbevelingen 
S8ch8ng van de Arbeid 

Het kabinet vindt het belangrijk dat gedeel-
telijk arbeidsgeschikten zoveel mogelijk 
deelnemen aan het arbeidsproces. Dit heeS 
meerwaarde voor zowel werkgevers als uit-
kerings-gerech@gden zelf. Bij de uitwerking 
van het regeerakkoord heeS de minister van 
SZW met sociale partners afgesproken dat er 
een werkgroep in de S@ch@ng van de Arbeid 
(STAR) start om te onderzoeken hoe de ar-
beidspar@cipa@e van mensen met een ar-
beidsbeperking in de WIA kan worden ver-
hoogd. Op woensdag 8 juli 2020 heeS de 
minister van SZW het advies-rapport van de 
STAR in ontvangst genomen en is hij vervol-
gens hierover met de sociale partners in ge-
sprek gegaan over de aanbevelingen. 

Op basis van de gesprekken die hij heeS ge-

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/01/eindrapport-als-verrekenen-een-beperking-is
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/01/eindrapport-als-verrekenen-een-beperking-is
C://Users/Monique/Downloads/samenvatting-eindrapport-als-verrekenen-een-beperking-is.pdf
C://Users/Monique/Downloads/samenvatting-eindrapport-als-verrekenen-een-beperking-is.pdf
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voerd met de S@ch@ng over deze aanbeve-
lingen constateert hij dat de uitkomst van de 
WIA-claimbeoordeling niet al@jd voldoet aan 
de verwach@ngen van werkgevers en werk-
nemers. Dit acht de minister ongewenst en 
hij geeS aan in de Kamerbrief hoe hij deze 
situa@e wil verbeteren. 

Verbeteren voorlich8ng. Goede voorlich@ng 
kan bijdragen aan een betere ondersteuning 
van mensen bij werkhervatng. Daarnaast 
kan voorlich@ng een posi@eve bijdrage leve-
ren aan de beeldvorming over de arbeids-
mogelijkheden van mensen met een ar-
beidsbeperking. Ik ben met de sociale part-
ners in gesprek over eventuele financiële 
ondersteuning voor een dergelijke voorlich-
@ngscampagne. Dit sluit aan bij mijn voor-
nemen om een communica@etraject te star-
ten rond het thema loondoorbetaling bij 
ziekte. 

Uitbreiden inzet persoonlijke dienstverle-
ning. Veel mensen hebben moeite zich aan 
de nieuwe situa@e aan te passen en hebben 
daarbij hulp nodig. Het door UWV gehan-
teerde CBBS systeem sluit niet aan bij de 
verwach@ngen van mensen zelf ten aanzien 
van werkhervatng. 

Verbeteren van de voorlich8ng voorafgaand 
aan de WIA-claimbeoordeling. Duidelijkere 
schriSelijke communica@e moet bijdragen 
aan een groter begrip van en een grotere 
betrokkenheid bij de uitkomst van de WIA-
claimbeoordeling.

Doorontwikkelen van de persoonlijke on-
dersteuning 8jdens een WIA-uitkering. Per-
soonlijke ondersteuning bij het vinden van 
nieuw werk is voor mensen in de WGA be-
langrijk, zeker voor mensen waarbij het 
UWV hiervoor primair verantwoordelijk is.  
Er zijn 2 ac@elijnen ingezet. De eerste ac@e-
lijn is gericht op het verder op orde krijgen 
van de basis: uitbreiden van de uitvoerings-
capaciteit en vergroten van de produc@vi-
teit. Met ingang van 2017 is voor een nieuw 
dienstverleningsmodel gekozen. WGA-uitke-
ringsgerech@gden met arbeidsvermogen 
krijgen van UWV 5 jaar lang basisdienstver-
lening. Als de WGA-uitkeringsgerech@gde 
erom vraagt, biedt UWV ook na die 5 jaar re-
integra@edienstverlening. UWV heeS daarbij 
minimaal 1 x keer per jaar contact met 
WGA-uitkeringsgerech@gden en desgewenst 
vaker. De tweede ac@elijn is gericht op de 
doorontwikkeling van de WGA-dienstverle-
ning. UWV werkt aan de inzet van instru-
menten om reintegra@etrajecten gerichter in 
te ze=en, door het implementeren van een 
kader methodisch re-integreren en de ont-
wikkeling van een ‘profilinginstrument’, ver-
gelijkbaar met de Werkverkenner in de WW. 

Experimenteren met extra inzet van scho-
ling. UWV heeS in overleg met SZW beslo-
ten binnen het kader van het scholingsexpe-
riment het scholingsaanbod op twee punten 
uit te breiden:  UWV gaat starten met pilots 
om WGA-gerech@gden te s@muleren zo no-
dig trainingen gericht op het versterken van 
basisvaardigheden te volgen, zo mogelijk 
verzorgd door partners als gemeenten, 
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buurthuizen, bibliotheken of vrijwilligerscen-
trales. UWV wil meer mensen aan een start-
kwalifica@e helpen. UWV kan vanaf 2021 
scholingsdiensten gericht op Erkenning van 
Verworven Competen@es (EVC-trajecten) 
aanbieden. Ook zal gekeken worden naar de 
inzet van scholing gedurende de eerste 2 
ziektejaren. 

Het ini8ëren van overleg tussen de S8ch-
8ng van de Arbeid, UWV en het ministerie 
SZW. Dit past ook bij de ketenbenadering: 
de integrale benadering van preven@e en 
begeleiding bij ziekteverzuim. Voor sociale 
partners is het belangrijk om goed te weten 
op welke manier UWV de uitvoering van de 
wet inricht en welke ontwikkelingen UWV 
verwacht. Andersom is het voor UWV van 
belang om van werkgevers- en werknemers-
organisa@es en hun achterban te horen wat 
het effect is van haar dienstverlening en op 
welke onderdelen verbeteringen mogelijk 
zijn. 

Tot slot heeS de STAR voorgesteld om  CPB 
te laten doorrekenen welke budge=aire, ar-
beidsmarkt- en premie-effecten een verla-
ging van de grens van 35% naar 25% of 15% 
precies heeS en na te gaan welke uitvoe-
ringstechnische aspecten hieraan zi=en. De 
minister geeS aan van plan te zijn het CPB 
deze doorrekening te laten maken. 

Vindplaats: Kamerbrief van 16 maart over 
aanbevelingen WIA 

Testen van werknemers 
zonder klachten  
ges8muleerd 

 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport wil frequent en preven@ef testen van 
werknemers die geen klachten hebben en 
waarvan niet bekend is dat ze zijn blootge-
steld aan het virus, beter mogelijk maken. 
Om dit te s@muleren wil het kabinet @jdelijk 
bedrijven ondersteunen, die hun werkne-
mers preven@ef en zo nodig frequent willen 
laten testen in situa@es waar thuis werken 
geen op@e is. Op termijn biedt de inzet van 
zelSesten perspec@ef. 

Tot nu toe was het alleen mogelijk voor 
werkgevers om werknemers mét klachten of 
bekende blootstelling (door contact met een 
besmet persoon, een melding door de app 
CoronaMelder of a�oms@g uit een risicoge-
bied) te laten testen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/16/kamerbrief-wia-aanbevelingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/16/kamerbrief-wia-aanbevelingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/16/kamerbrief-wia-aanbevelingen


26

NVIA Nieuwsbrief · Nummer 03 2021

De GGD-en hebben inmiddels voldoende ca-
paciteit om die testen uit te voeren. De rege-
ling om werkgevers hierin te ondersteunen 
stopt daarom per 19 maart 2021. In plaats 
daarvan komt er een nieuwe regeling die 
werkgevers financieel ondersteunt om hun 
werknemers zonder klachten preven@ef en 
frequent te testen onder medisch toezicht. 
De ondersteuning geldt voor zogenaamde 
‘begeleide zelfafname’ en voor het zich zelf 
laten testen van werknemers, op verzoek 
van hun werkgever, onder toezicht van een 
BIG-geregistreerde arts of arbodienst. Een 
werkgever mag werknemers overigens nooit 
verplichten tot het afnemen van een test. 

Vindplaats: Testen van werknemers zonder 
klachten gesEmuleerd 

Bekor8ng loonbetaling 
ziekte AOW’er naar 6 
weken per 1 januari 
2022 

Voor zieke AOW-gerech@gde werknemers 
geldt een kortere loondoorbetalingsplicht 
dan 104 weken. Beoogd was te komen tot 
een periode van 6 weken. Door de over-
gangsmaatregel zijn bij inwerkingtreding van 
de Wet Werken na de AOW-gerech@gde leef-
@jd de volgende termijnen @jdelijk verlengd 
van 6 weken naar 13 weken: 
• de periode van loondoorbetaling bij ziek-

te;

• het opzegverbod bij ziekte; 
• de re-integra@eplicht bij ontslag bij ziekte; 
• het recht op ZW-uitkering voor AOW-ge-

rech@gden in een fic@eve dienstbetrekking 
of van wie de arbeidsovereenkomst eindig 
op of vlak na de eerste dag van onge-
schiktheid 

Aangezien de Tweede Kamer zorgen had ge-
uit over een mogelijke verdringing van niet-
AOW gerech@gden door AOW-gerech@gden 
op de arbeidsmarkt, waren deze termijnen 
@jdelijk verlengd. Inmiddels is uit een evalu-
a@eonderzoek gebleken dat geen sprake is 
van verdringing door AOW-gerech@gden, 
waardoor genoemde termijnen kunnen 
worden bekort van 13 weken naar 6 weken. 
De beoogde ingangsdatum hiervoor was 1 
april 2021. 

Inmiddels is echter gebleken dat het in de 
Ziektewet geregelde overgangsregime der-
mate gecompliceerd is dat aanpassing per 1 
april 2021 niet mogelijk is. In verband met 
de benodigde voorbereidings@jd kan dit niet 
voor 1 januari 2022 ingevoerd worden. 

Vindplaats: kamerbrief 12 maart 2021 
nieuwsbericht ministerie SZW 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/16/testen-van-werknemers-zonder-klachten-gestimuleerd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/16/testen-van-werknemers-zonder-klachten-gestimuleerd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/16/testen-van-werknemers-zonder-klachten-gestimuleerd
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/12/kamerbrief-beantwoording-vragen-brief-evaluatieverslag-en-ontwerpbesluit-beeindigen-overgangsrecht-wet-werken-na-de-aow-en-terugtrekken-ontwerpbesluit
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/03/intrekken-conceptbesluit-werken-na-de-aow
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Werkgever is nala8g in 
het kader van re-inte-
gra8everplich8ngen 

Ontbindingsverzoeken van een werknemer 
op grond van ar@kel 7:671c BW kom je in de 
prak@jk niet erg veel tegen. Dit hangt ook 
samen met het feit dat een werknemer al-
leen als sprake is van erns@g verwijtbaar 
handelen recht heeS op een transi@ever-
goeding eventueel nog aangevuld met een 
billijke vergoeding. In andere gevallen krijgt 
hij veelal wel de verzochte ontbinding maar 
niet de vergoeding waar het om te doen 
was. Kortom de lat ligt hoog. Uit de wetsge-
schiedenis volgt dat sprake is van erns@g 
verwijtbaar handelen of nalaten van een 
werkgever indien deze grovelijk de verplich-
@ngen niet nakomt die voortvloeien uit de 
arbeidsovereenkomst en dat daarbij bij-
voorbeeld te denken valt aan een situa@e 
waarin de werkgever zijn re-integra@ever-
plich@ngen bij ziekte erns@g heeS veron-
achtzaamd of waarin een werknemer ar-
beidsongeschikt is geworden als gevolg van 
verwijtbaar onvoldoende zorg van de werk-
gever voor de arbeidsomstandigheden. 

In een onlangs bij de kantonrechter Assen 
voorgelegde zaak had een werkgever het te 
bont gemaakt. Het betrof een reclasse-
ringsmedewerker die arbeidsongeschikt was 
geraakt. In het kader van re-integra@e her-
va=e hij zijn werkzaamheden. Na een begin 
2019 aangekondige reorganisa@e meldde de

werknemer zich ziek. Hij verzocht 2 maanden 
zijn werkgever om de gemaakte (re-integra-
@e) afspraken zoals begeleiding en de inzet 
van een psycholoog na te komen. Hierop 
kwam geen reac@e. Wel deed zijn werkgever 
hem het voorstel om hem tot zijn pensioen 
vrij te stellen van werkzaamheden met door-
betaling van loon, met welk voorstel de 
werknemer niet akkoord ging. Daarop ver-
zocht werknemer de kantonrechter om de 
arbeidsovereenkomst te ontbinden onder 
toekenning van de transi@evergoeding en 
een billijke vergoeding. De kantonrechter 
wees de ontbinding toe. Volgens haar had 
werkgever erns@g verwijtbaar gehandeld 
door het verzaken van de re-integra@ever-
plich@ngen. De transi@evergoeding werd 
toegewezen.  

De billijke vergoeding moet - naar haar aard - 
in rela@e staan tot het erns@g verwijtbaar 
handelen of nalaten van de werkgever. Bij 
het bepalen van de omvang van die vergoe-
ding komt het aan op een beoordeling van 
alle omstandigheden van het geval, met in-
achtneming van de gezichtspunten die de 
Hoge Raad - niet limita@ef - in zijn New Hair-
style-arrest (ECLI:NL:HR:2017:1187) heeS ge-
formuleerd. Het gaat er uiteindelijk om dat 
de werknemer wordt gecompenseerd voor 
het erns@g verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werkgever, waarbij geldt dat de billij-
ke vergoeding geen specifiek puni@ef karak-
ter heeS. De kantonrechter komt rekening 
houdend met de duur van het dienstverband 
(30 jaar), het feit dat de bedrijfsarts heeS 
vastgesteld dat sprake is van een beroeps-
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ziekte en dat de Reclassering bij de organisa-
@e van de werkzaamheden onvoldoende re-
kening heeS gehouden met de gezond-
heidsproblemen van werknemer tot de con-
clusie dat een billijke vergoeding van € 
40.000 bruto gerechtvaardigd is (verzocht 
was overigens € 150.000). 

Vindplaats: Ktr. Assen 19 februari 2021, 
ECLI:NL:RBNNE:2021:600 

Ingebrekestelling UWV 
Bestuursorganen zoals het UWV zijn gebon-
den aan beslistermijnen. Is de we=elijke of 
redelijke termijn verstreken, dan kan het be-
stuursorgaan schriSelijk in gebreke worden 
gesteld, waarna het orgaan nog twee weken 
de @jd heeS alsnog een beslissing te nemen. 
BlijS een beslissing uit, dan begint er auto-
ma@sch een dwangsom te lopen. We spre-
ken in dit verband over de ‘dwangsomrege-
ling’. B 

ij het niet nemen van een besluit moet de 
belanghebbende eerst een ingebrekestelling 
hebben verzonden waarvan de termijn moet 
zijn verlopen en de dwangsommen moeten 
zijn verbeurd. Dan kan er beroep worden 
ingediend tegen het niet nemen van een be-
sluit. Het is niet mogelijk UWV achteraf in 
gebreke te stellen, zo heeS de Centrale Raad 
van Beroep onlangs bepaald. Na ontvangst 
van de te late beslissing, is het niet mogelijk 
alsnog met terugwerkende kracht een 
dwangsom te vorderen. 

Op de website van UWV staan formulieren 
waarvan gebruik kan worden gemaakt voor 
het ingebreke stellen. 

Ook bestaat de mogelijkheid direct beroep 
in te stellen. Het voordeel is dat er niet eerst 
nog bezwaar aangetekend hoeS te worden 
tegen het uitblijven van een beslissing. Ver-
klaart de rechtbank het beroep gegrond, dan 
is de overheid verplicht alsnog binnen twee 
weken te beslissen. We spreken dan over de 
‘beroepsregeling’. Beide regelingen, dus de 
dwangsomregeling en de beroepsregeling 
kunnen naast elkaar lopen. Aan het (directe) 
beroep tegen het niet @jdig nemen van een 
besluit dient een ingebrekestelling vooraf te 
gaan. Dit kan dezelfde ingebrekestelling zijn 
die in de dwangsomregeling is voorzien. In 
voorkomende gevallen zijn er dus geen twee 
afzonderlijke ingebrekestellingen nodig. In-
dien UWV niet @jdig beslist op de WIA-aan-
vraag, kan betrokkene dus nadat hij UWV in 
gebreke heeS gesteld, 14 dagen later direct 
in beroep bij de rechtbank. 

De dwangsom bedraagt voor de eerste veer-
@en dagen € 23 per dag, de volgende veer-
@en dagen € 35 per dag en de daarop vol-
gende veer@en dagen € 45 per dag. De 
maximumperiode voor de dwangsom be-
draagt 42 dagen, dus in totaal kan er een 
bedrag van € 1.442 gevorderd worden. 

Vindplaats: CRvB 12 maart 2021, 
ECLI:NL:CRVB:2021:579 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:600
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:579
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Ontslag op staande 
voet en toch  
transi8evergoeding 

 

Een werknemer raakt @jdens zijn werk be-
trokken bij een dodelijk verkeersongeval. 
Het gaat om een chauffeur van 55 jaar met 
19 dienstjaren. Aanvankelijk wordt hij als 
verdachte aangemerkt, maar naar achteraf 
blijkt ten onrechte. Twee maanden na dat 
bewuste ongeval neemt hij @jdens zijn werk 
een dopsleutelset van een klant mee. Zijn 
werkgever komt hier achter en legt dit terug 
bij de werknemer. Aanvankelijk ontkent de 
werknemer, maar na het tonen van camera-
beelden erkent hij de goederen te hebben 
meegenomen. Hij kan hier geen verklaring 
voor geven. Hierop ontslaat de werkgever 
hem op staande voet.  

Hij gaat dit ontslag in rechte aanvechten 
maar de rechter oordeelt dat het ontslag te-
recht is gegeven. Hij overweegt daarbij dat 
een werkgever geen transi@evergoeding

hoeS te betalen als het ontslag het gevolg is 
van erns@g verwijtbaar handelen of nalaten 
van de werknemer zoals in casu het geval is. 
Hier eindigt het echter niet. De rechter kent 
de werknemer toch een groot deel van de 
transi@evergoeding toe omdat het niet toe-
wijzen in dit geval naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.  

Als reden hiervoor verwijst de rechter naar 
de leeSijd van de werknemer, het langdurige 
dienstverband en het gedurende geruime 
@jd onterecht zijn aangemerkt als verdachte 
bij het verkeersongeval. Onder deze om-
standigheden ziet de kantonrechter aanlei-
ding om aan werknemer een gedeeltelijke 
transi@evergoeding van € 10.000,00 bruto 
toe te kennen. De reguliere transi@evergoe-
ding zou € 16.406,00 hebben bedragen.  

Vindplaats: ktr. Alkmaar 18 maart 2021, 
ECLI:NL:RBNHO:2021:1849 

Opzegging wegens 
langdurige arbeidson-
geschiktheid en erns8g 
verwijtbaar handelen 
werkgever 

Een werkneemster was op 17 februari 1992 
als caissière bij Aldi in dienst getreden. Zij 
heeS promo@e gemaakt en was laatstelijk 
als expedi@e manager gedurende 40 uur per

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:1849
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week bij Aldi in dienst op basis van een 
maandsalaris van € 5.593,33 exclusief overi-
ge emolumenten. Ze had op enig moment 
gesolliciteerd naar de func@e van naar de 
func@e van distribu@emanager. Dit had ze 
niet tegen haar leidinggevende gezegd die 
hier verbolgen over was. Naar aanleiding 
van haar sollicita@e is wel een High Poten@al 
Process coaching traject gestart dat succes-
vol is doorlopen.  

 

De rela@e met haar leidinggevende is echter 
erns@g verstoord geraakt. Hij blijS doorgaan 
met pesterijen en in@mida@es aan haar 
adres. Dit leidde uiteindelijk tot een ziek-
melding. De bedrijfsarts adviseerde media@-
on maar dat zag haar leidinggevende niet 
zi=en. Het gepest bleef doorgaan hetgeen 
resulteerde in 2 zelfmoordpogingen en 
nieuwe ziekmeldingen. Uiteindelijk heeS het 
UWV aan Aldi ook nog een loonsanc@e op-
gelegd omdat er te weinig werk werd ge-
maakt van de re-integra@e. Uiteindelijk 
wordt het dienstverband van werkneemster 
na verkregen toestemming van UWV beëin-
digd.

De werkneemster stelt dat het erns@g ver-
wijtbaar handelen en nalaten uiteindelijk tot 
de opzegging wegens langdurige arbeidson-
geschiktheid heeS geleid. Als Aldi adequaat 
had gehandeld had ze kunnen re-integreren 
en was de opzegging van de arbeidsover-
eenkomst niet nodig geweest. Het hof oor-
deelt dat sprake is geweest van erns@g ver-
wijtbaar handelen van Aldi en kent haar een 
billijke vergoeding toe van € 200.000. Ze 
heeS inmiddels ook een procedure op grond 
van ar@kel 7:658 BW (niet nakomen zorg-
plicht Aldi) gestart. 

Vindplaats: gerechtshof ’s Hertogenbosch 21 
januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:239. 

Preven8ef testen op 
corona door werkgever 
mogelijk 

Op 25 maart 2021 heeS het ministerie van 
VWS een nieuwe Open House regeling geo-
pend voor de uitvoering van sneltesten bij 
werknemers zonder klachten in opdracht 
van werkgevers. Hiervoor zijn toolkits be-
schikbaar, een website en telefonische help-
desk. Uiteraard geldt dat testen al@jd op 
vrijwillige basis moet plaatsvinden en onder 
begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. 
De betreffende vergoeding (€ 20 ex btw) 
staat open voor ‘begeleide zelfafname’ bij 
werknemers die zichzelf testen, op verzoek 
van hun werkgever, onder toezicht van een 
BIG-geregistreerde arts of arbodienst.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:239
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:239
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Wanneer werkgevers preven@ef willen tes-
ten is het advies om dit twee keer per week 
te doen. De regeling vergoedt gevalideerde 
an@geensneltesten of testen waarbij werk-
nemers zijn begeleid bij zelfafname. 

 

Tot dusverre waren de sneltests alleen be-
schikbaar voor werknemers die Covid-gere-
lateerde klachten hadden, of mogelijk waren 
blootgesteld aan besmetng. GGD-en heb-
ben inmiddels voldoende capaciteit om die 
testen uit te voeren. De Rijksoverheid is 
daarom per 19 maart gestopt met de Open 
House aanmeldprocedure voor de uitvoering 
van sneltesten bij werknemers in opdracht 
van werkgevers. 

De nieuwe financiële regeling is specifiek 
bedoeld voor bedrijven waar het vanwege 
de aard van de werkzaamheden niet moge-
lijk is thuis te werken en waarbij het ook niet 
mogelijk is gelet op de werksitua@e om de  
1,5 meter afstand te kunnen houden. Op de 
webpagina: www.werkgeverstesten.nl staat 
meer informa@e. VNO-NCW meldt dat de 
regeling loopt van 25 maart tot 31 mei, en 
dat er 250 miljoen euro voor beschikbaar is.

Werkgever handelt 
erns8g verwijtbaar 
door coronaregels niet 
na te leven 

 

Een bouwbedrijf neemt de RIVM-richtlijnen 
niet ter harte en verbiedt werknemers om 
thuis te werken. De Total Quality Manager 
die vanaf 1 april 2007 in dienst is heeS het 
hier moeilijk mee en spreekt de direc@e 
hierop aan. Nadat hij een lage bonus heeS 
ontvangen, meldt hij zich uiteindelijk ziek. 
De situa@e verergert aan beide zijden met 
als gevolg dat de werkgever uiteindelijk een 
ontbindingsverzoek indient op de e-grond 
(verwijtbaar handelen en nalaten) als ook op 
de g-grond (verstoorde arbeidsrela@e). 

De kantonrechter oordeelt dat de manier 
waarop werkgever heeS gehandeld ten aan-
zien van  de RIVM-richtlijnen en hoe zij heeS 
gereageerd op opmerkingen van werknemer 
om de COVID-19 regels in acht te nemen

http://www.werkgeverstesten.nl
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/blij-met-regeling-voor-preventief-testen-op-de-werkvloer
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onzorgvuldig en nala@g is. Werkgever heeS 
een vergaande verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid en gezondheid van haar mede-
werkers op de werkvloer en zij moet als 
goed werkgever daarbij de vanuit de over-
heid gestelde richtlijnen toepassen. Door dat 
niet of onvoldoende te hebben gedaan is 
aan werkgever een erns@g verwijt te maken. 

Verwezen wordt daarbij naar een concept-
brief van de direc@e waarin vermeld staat 
dat dankzij de beslissing dat medewerkers 
niet vanuit huis mogen werken het nog 
steeds financieel goed gaat met het bedrijf. 
De rechter is van oordeel dat hieruit volgt 
dat werkgever, in weerwil van de richtlijnen 
rondom COVID-19, haar medewerkers er van 
heeS weerhouden om werkzaamheden van-
uit huis te verrichten. Ook stond n het co-
ronaprotocol van werkgever dat medewer-
kers gewoon naar het werk moesten komen 
indien een huisgenoot klachten heeS, ook 
indien dat koorts of benauwdheid betreS. 

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
wordt uitgesproken per 1 juli 2021 maar de 
werkgever moet naast de transi@evergoe-
ding ook een bedrag van € 37.229,76 bruto 
bestaande uit inkomensschade en een be-
drag van € 20.821,28 ne=o aan pensioen-
schade ter zake van de billijke vergoeding, te 
vermeerderen met de we=elijke rente als 
bedoeld in ar@kel 6:119 BW, vanaf 1 augus-
tus 2021 tot aan de dag der algehele vol-
doening betalen. Bij de berekening van de 
inkomensschade is gekeken naar enerzijds 
de @jd die werknemer nodig heeS om deze

situa@e (waarin hij stress/burn-outklachten 
ervaart) achter zich te laten en zijn leeSijd, 
maar anderzijds ook naar zijn werkervaring 
alsmede het kennelijke gebrek op de ar-
beidsmarkt aan gekwalificeerde mensen op 
zijn vakgebied. Dit maakt dat de kantonrech-
ter het redelijk acht om waar het gaat om de 
inkomensschade de billijke vergoeding te 
baseren op een aanvulling van de WW-uitke-
ring tot 100% van zijn laatstverdiende salaris 
gedurende twaalf maanden. 

Vindplaats: Ktr. Almere 15 maart 2021, 
ECLI:NL:RBMNE:2021:1170 

Afwijzen beëindigings-
voorstel slapend 
dienstverband komt 
werknemer duur te 
staan 

Soms kun je als werknemer te veel op je 
strepen gaan staan en uiteindelijk aan het 
kortste eind trekken. Het ging hier om 
een werknemer die op 1 januari in dienst 
was getreden. Op dat moment was hij 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontving 
hij een WAO-uitkering (van 25/35%). Op 
17 november 2016 werd hij ziek en is ziek 
gebleven. Na de maximale ziekteperiode 
van 104 weken is aan hem een volledige 
WAO-uitkering toegekend (80/100%) met 
ingang van 17 november 2018. Tijdens de

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1170
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ziekteperiode ontstond er onenigheid 
over de transi@evergoeding. 

Werkgever heeS een aanbod gedaan om 
het slapende dienstverband met werk-
nemer te beëindigen en heeS de transi-
@evergoeding aangeboden. Werknemer 
vond dat te weinig, omdat hij van mening 
was dat de werkgever erns@g verwijtbaar 
had gehandeld. Hij wendde zich tot de 
rechter om ontbinding van zijn arbeids-
overeenkomst aan te vragen. De verzoch-
te ontbinding krijgt hij maar zonder de 
verzochte transi@evergoeding (van ruim 
18k) en billijke vergoeding (25k) omdat 
volgens de kantonrechter van erns@g 
verwijtbaar handelen niet is gebleken.  

Omdat de werknemer zelf ontbinding 
heeS aangevraagd is zowel voor de tran-
si@evergoeding als de billijke vergoeding 
erns@g verwijtbaar handelen vereist. De 
werknemer gaat in hoger beroep, maar 
ook bij het gerechtshof ’s Hertogenbosch 
vangt hij bot. In hoger beroep heeS de 
werknemer geen aandacht meer besteed 
aan de gedragingen van de werkgever @j-
dens de ziekteperiode, zodat hij niet aan 
de zogeheten “twee-conclusie-regel” 
heeS voldaan.  

Dit houdt in dat in hoger beroep geldt 
meteen in het beroepschriS alle beroeps-
gronden moeten worden aangevoerd en 
dat daar geen nieuwe beroepsgronden op 
een later moment (dus bijvoorbeeld op 
de zitng) aan mogen worden toege- 

voegd. Dit wordt de ‘twee-conclusie-re-
gel’ genoemd (ar@kel 347 lid 1 Rv).  

Vindplaats: Gerechtshof ‘s Hertogenbosch 
25 maart 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:911 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2021:911

