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GOED WERKNEMERSCHAP EN 
WERKGEVERSCHAP BIJ ZIEKTE

OPBOUWEN VAN HELDER DOSSIER KAN AANTONEN 
ZICH ALS GOED WERKGEVER TE HEBBEN OPGESTELD

Er is nog niet zo veel rechtspraak rond goed werkgeverschap en goed
werknemerschap in het geval van een al dan niet gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemer. Van beide partijen wordt een redelijke opstelling verwacht, maar waar

ligt de grens? In elk geval volstaat het niet om als werkgever in reactie op een
reïntegratieverzoek c.q. verplichting te roepen dat het aanpassen van de

organisatie niet mogelijk is. En de werknemer moet zich coöperatief opstellen bij
het accepteren van andere passende arbeid en daarbij soms zelfs een lager salaris
accepteren. Een compleet dossier kan voorkomen dat een eventuele beëindiging

van het dienstverband aan de werkgever kan worden verweten.

Door mr. Petra W.H.M.Willems, advocaat bij Barents & Krans Advocaten en Notarissen te Den Haag (willems@barentskrans.nl)

A R B E I D S R E C H T

Noch de haan van de werkgever, noch die van de

werkgever kan altijd koning kraaien; het is een kwestie

van aanpassen van beide kanten.
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Met de inwerkingtreding van de Wet verbe-
tering Poortwachter op 1 april 2002 is een
geheel nieuwe procesgang gaan gelden in
het eerste ziektejaar van een werknemer. In
het eerste ziektejaar heeft een werknemer op
grond van artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek
(BW) in beginsel recht op loondoorbetaling.
Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk
voor de reïntegratie van zijn arbeidsgehandi-
capte werknemers op grond van het beginsel
van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW
en artikel 8 van de Wet Rea).
In de Wet verbetering Poortwachter is een
aantal extra rechten en verplichtingen opge-
nomen die de werkgever en werknemer jegens
elkaar hebben. Zo dient de werkgever een
reïntegratiedossier bij te houden, indien naar
het oordeel van de arbodienst sprake is van
dreigend langdurig verzuim. Ook dient de
werkgever maatregelen te treffen en voor-
schriften te formuleren, gericht op reïntegratie
in eigen bedrijf of passende arbeid in het
bedrijf van de werkgever of elders, mits met
toestemming van het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV). Verder
moet de werkgever tijdig, uiterlijk op de vierde
dag van arbeidsongeschiktheid van de werk-
nemer, de arbeidsongeschiktheid melden aan
de arbodienst, die vervolgens binnen zes
weken na de eerste ziektedag een probleem-
analyse en advies uitbrengt over de reïntegra-
tiemogelijkheden in geval van verwacht lang-
durig verzuim. De werkgever dient er verder
op toe te zien dat binnen twee weken na het
advies van de arbodienst (dus acht weken na
de eerste ziektedag) in overleg met de zieke
werknemer een plan van aanpak wordt opge-
steld, wanneer reïntegratie volgens de arbo-
dienst mogelijk is. Dit plan van aanpak moet
regelmatig worden geëvalueerd.

Wanneer de werkgever de op hem
rustende verplichtingen niet
naleeft, kan hem een sanctie 
worden opgelegd die bestaat uit
het verlengen van de loondoor-
betalingsverplichting bij ziekte.

Volgens een besluit van het UWV van 12
maart 2003 (de zogenoemde Beleidsregels
verlenging loondoorbetaling Poortwachter)
kan werkgeversverzuim op verschillende wij-
zen worden gewaardeerd. Beperkt nalatig
handelen leidt tot een extra loondoorbeta-

lingsverplichting van vier maanden. Daarbij
kan worden gedacht aan het nalaten om te
vragen om een second opinion of aan inhou-
den van (deel)loon. Ernstig nalatig handelen
leidt tot een extra loondoorbetalingsver-
plichting van maximaal zes maanden. Grof
nalatig handelen kan tot een extra loondoor-
betalingsverplichting leiden van maximaal
negen maanden en de ergste categorie die de
beleidsregels onderscheiden, die van het
uiterst nalatig handelen, kan leiden tot een
extra loondoorbetalingsverplichting van maxi-
maal twaalf maanden. De extra periode is
evenwel nooit langer dan de termijn die nodig
is om het verzuim te herstellen (minimaal vier
maanden).
Maar niet alleen de werkgever heeft ver-
plichtingen opgelegd gekregen door de Wet
verbetering Poortwachter. De werknemer op
zijn beurt dient mee te werken aan zijn eigen
herstel en zijn reïntegratie, bijvoorbeeld
door mee te werken aan de door de werkge-
ver gegeven redelijke voorschriften of door
de werkgever getroffen maatregelen, gericht
op reïntegratie. Verder dient de werknemer
mee te werken aan het opstellen van een
plan van aanpak en de regelmatige evaluatie
van dat plan. Ook moet de werknemer
medewerking verlenen aan controle en het
horen door de arbodienst, en het in overleg
met de werkgever op te stellen reïntegratie-
verslag ten behoeve van de WAO-aanvraag.

In het geval de werknemer de op
hem rustende verplichtingen niet
nakomt, kan hem een sanctie
worden opgelegd. Zo kan hij tijde-
lijk zijn aanspraak op loon verlie-
zen, kan hij de bijzondere opzeg-
bescherming gedurende de
eerste twee ziektejaren verliezen
of zijn aanspraak op een WAO-
uitkering (tijdelijk).

GOED WERKGEVERSCHAP

In het BW is in artikel 7:611 bepaald dat de
werkgever en werknemer verplicht zijn zich
als een goed werkgever respectievelijk werk-
nemer te gedragen. Met name de norm van
het goed werkgeverschap heeft in de loop
van de jaren de mogelijkheid geboden reke-
ning te houden met de dynamische ontwik-
kelingen in de rechtsopvattingen. De wetge-
ver heeft met het opnemen van goed

werkgeverschap het rechtscheppende karak-
ter van de bepaling willen benadrukken.
Het vertrouwensbeginsel, het zorgvuldig-
heidsbeginsel en het motiveringsbeginsel
kunnen alle via de weg van het goed werkge-
verschap een plaats krijgen in de rechtsver-
houding tussen werkgever en werknemer. Zo
heeft het Hof ’s-Hertogenbosch al in 1987,
met een beroep op goed werkgeverschap, een
werkgever verboden videocamera’s te plaat-
sen om het doen en laten van werknemers
vast te leggen. Ten slotte valt in dit verband
nog te wijzen op de restfunctie die het artikel
heeft.Tal van omstandigheden die zich gedu-
rende de loop van de arbeidsovereenkomst
(kunnen) voordoen, zijn niet in de wet, de
CAO of anderszins geregeld. Ook bij de
bepaling of een beslissing van de werkgever
door de werknemer moet worden uitgevoerd,
kan artikel 7:611 BW uitkomst bieden.

GOED WERKNEMERSCHAP

Van de werknemer wordt verwacht dat hij
zich als een fatsoenlijk werknemer gedraagt
en invulling geeft aan de begrippen redelijk-
heid en billijkheid. Goed werkgeverschap en
goed werknemerschap staan vanaf het prille
begin (1907) in de Wet op de arbeidsover-
eenkomst, maar het goed werknemerschap
heeft feitelijk pas in de afgelopen jaren via de
rechtspraak invulling gekregen. De norm
van het goed werknemerschap kan als
beoordelingsmaatstaf dienen in gevallen
waarin specifieke voorschriften niet voor-
zien. Zo zal een werknemer in een inciden-
teel geval op grond van goed werknemer-
schap verplicht zijn te voldoen aan een
verzoek tot het verrichten van overwerk,
indien hierover geen nadere voorschriften
zijn gesteld in de arbeidsovereenkomst of
CAO. Ook kan hierbij worden gedacht aan
opdrachten die niet of niet helemaal binnen
de functieomschrijving vallen, ingeval van
ziekte of afwezigheid van andere werkne-
mers en dergelijke. In die zin is goed werk-
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Een redelijke
opstelling:

waar ligt de
grens?



nemerschap evenzeer een kapstokartikel als
goed werkgeverschap.

GOED WERKGEVERSCHAP EN

(GEDEELTELIJK) ARBEIDS-

ONGESCHIKTE WERKNEMERS

In de rechtspraak is in een aantal arresten
van de Hoge Raad bepaald dat een arbeids-
ongeschikte werknemer die voor een gedeel-
te van de oorspronkelijk overeengekomen
werktijd passende (dat wil zeggen niet of
niet precies de arbeid waarvoor hij is aange-
steld) arbeid wil verrichten, daartoe dient te
worden toegelaten. In de zaken Roovers/De
Toekomst en Van Haaren/Cehave is de rechts-
positie van de arbeidsongeschikte medewerker
aanzienlijk verstevigd, onder invloed van de
maatschappelijke discussie dat minder werk-
nemers een beroep op sociale verzekeringen
zoals WAO zouden moeten doen. Indien een
werknemer die door ziekte blijvend arbeidson-
geschikt is voor het werk waarvoor hij is aan-
gesteld, aanbiedt aan zijn werkgever ander (zo
veel mogelijk gespecificeerd) passend werk te
willen verrichten, is de werkgever uit hoofde
van goed werkgeverschap gehouden om de
werknemer in staat te stellen die arbeid te ver-
richten die hij wel – rekeninghoudend met de
beperkingen die zijn ziekte hem opleggen –
kan verrichten. Deze hoofdregel geldt niet
wanneer op grond van door de werkgever te
stellen en te bewijzen omstandigheden moet
worden geoordeeld dat de tewerkstelling van
de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werkne-
mer niet van hem kan worden gevergd. Daar-
bij geldt overigens wél dat de werkgever onder
omstandigheden verplicht is zijn organisatie

zodanig aan te passen dat de gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemer daar passende
arbeid kan verrichten. De enkele stelling van
de werkgever dat zijn organisatie niet is inge-
richt op de door de zieke werknemer aangebo-
den en in zijn ogen passende arbeid, is in dat
kader niet voldoende gebleken in de recht-
spraak.

GOED WERKNEMERSCHAP EN

(GEDEELTELIJK) ARBEIDSONGE-

SCHIKTE WERKNEMERS

Met het arrest Van der Lely/Taxi Hofman
heeft de Hoge Raad feitelijk het spiegelbeeld
gegeven van de uitspraken zoals hiervoor
behandeld bij goed werkgeverschap ingeval
sprake is van een (gedeeltelijk) arbeidsonge-
schikte werknemer. In genoemd arrest heeft
de Hoge Raad bepaald dat ‘uit artikel 7:611
BW blijkt dat de werkgever en werknemer
over en weer verplicht zijn zich als een goed
werkgever respectievelijk werknemer te gedra-
gen. Dit brengt, wat de werknemer betreft,
mee dat hij op redelijke voorstellen van de
werkgever, verband houdend met gewijzigde
omstandigheden op het werk, in het algemeen
positief behoort in te gaan en dergelijke voor-
stellen alleen mag afwijzen wanneer aan-

vaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan
worden gevergd. Zulks wordt niet anders wan-
neer die omstandigheden in de risicosfeer lig-
gen van de werkgever (...)’.
Met andere woorden: een werknemer kan niet
zomaar afwijzend reageren op alle voorstellen
van de werkgever, die erop zijn gericht de
werknemer weer aan (passende) arbeid te hel-
pen, zelfs niet wanneer het eigenlijk (zoals in
de zaak Van der Lely) een risico van de werk-
gever is dat eerder passend werk dat de werk-
nemer zou hebben kunnen verrichten of zelfs
daadwerkelijk heeft verricht, er niet meer is.
In het verlengde van de zaak Van der Lely
heeft een (lagere) rechter bepaald dat de werk-
gever zich weliswaar moet inspannen om een
zieke werknemer weer aan het werk te krijgen
c.q. aan het werk te houden, maar dat ook de
werknemer blijk moet geven van zijn goede wil
dienaangaande. Een slecht functionerende
werknemer, aan wie diverse andere functies
werden aangeboden maar die stelselmatig
weigerde daarover met de werkgever te pra-
ten, had vanuit het oogpunt van goed werkne-
merschap volgens de kantonrechter Amster-
dam de ontbinding volledig aan zichzelf te
wijten en hij kreeg om die reden geen vergoe-
ding. In een andere zaak waarin de werkgever
er alles aan had gedaan de werknemer ertoe te
bewegen een andere passende functie te aan-
vaarden, waarvoor de werkgever zelfs de func-
tie-inhoud had aangepast om die naar de
werknemer toe te schrijven en als het ware
passend te maken, oordeelde de kantonrech-
ter dat de werknemer door de functie niet te
aanvaarden zich niet als een goed werknemer
had gedragen.
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SAMENVATTING

Uit de (weinige) rechtspraak die er is op het

terrein van de open norm van het goed werkge-

verschap en het goed werknemerschap in het

geval de werknemer (al dan niet gedeeltelijk)

arbeidsongeschikt is, blijkt met name dat de

rechter het gedrag van zowel de werkgever als

de werknemer feitelijk beoordeelt. Van beide

partijen wordt verwacht dat zij zich over en

weer reëel opstellen, hetgeen wat betreft de

werkgever betekent dat hij moeite zal moeten

doen om een zieke werknemer aan het werk te

houden en waar nodig zijn organisatie daar-

voor zelfs moet aanpassen. In elk geval vol-

staat het niet om als werkgever te roepen dat

het aanpassen van de organisatie niet mogelijk

is. De werknemer moet zich coöperatief

opstellen bij het accepteren van andere pas-

sende arbeid en hij moet onder bepaalde

omstandigheden zelfs genoegen nemen met

een lager salaris (mits – vanuit het oogpunt

van goed werkgeverschap – is voorzien in een

overgangsperiode en gefaseerde afbouw).

Of wat betreft de redelijke opstelling over en

weer op een zeker moment een plafond is

bereikt, is een vraag die zich zelfs met de

rechtspraak van het afgelopen decennium

moeilijke laat beantwoorden. Belangrijk is

vooral dat de werkgever een helder dossier

opbouwt met daarin gespreksverslagen, aan-

biedingen die de werknemer zijn gedaan,

opties die zijn onderzocht om daarmee uitein-

delijk, als een hervatting van de werkzaamhe-

den er niet in blijkt te zitten en beëindiging van

de arbeidsovereenkomst de enige optie lijkt te

zijn, te kunnen aantonen dat hij zich als een

goed werkgever heeft opgesteld. Aldus kan

worden voorkomen dat de kantonrechter con-

cludeert dat de reden van beëindiging van het

dienstverband in overwegende mate aan de

werkgever kan worden verweten, met alle

negatieve gevolgen voor een eventuele beëin-

digingsvergoeding van dien.

Werkgever moet
organisatie zo

nodig aanpassen


