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Wetenschap1510

Ziek en toch aan het werk
Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Hoe ver reiken 
onze Nederlandse en Europese regels?

Saskia Montebovi1

In Nederland vormen de loondoorbetaling bij ziekte en de WIA een kloppend en sluitend systeem. Bovendien 

ligt bij beide regelingen de focus sterk op privatisering en re-integratie. De Nederlandse wetgever heeft echter 

weinig tot geen oog gehad voor grensoverschrijdende ziektesituaties. En dus moet de zieke werknemer die in 

het buitenland woont zijn heil ook vinden in Europese regels. Maar dat wringt, want in tegenstelling tot de 

omvangrijke Nederlandse re-integratieregels bij arbeidsongeschiktheid zijn de Europese regels heel beperkt. 

Slechts twee korte artikelen uit de coördinatieverordeningen 883/2004/EG en 987/2009/EG bieden aanknopings-

punten voor lidstaten, werkgevers en werknemers in grensoverschrijdende situaties waar re-integratie kan en 

soms moet. Om een metafoor te gebruiken: we hebben een kapstok met twee kleine haakjes waar een hele  

zware jas aan moet worden opgehangen. Werkt dit?

1. Inleiding
Nederland als re-integratieland.2 Wij zijn ermee vertrouwd, 
andere lidstaten (nog) niet zo; tenminste niet met re-inte-
gratie bij arbeidsongeschiktheid. Het belang ervan wordt 
tegenwoordig wel onderkend door Europa en andere lid-
staten, maar de uitwerking en evaluatie laten nog even op 
zich wachten.3 In deze bijdrage wordt daarom vooral gefo-
cust op twee Nederlandse regelingen en hun effecten voor 
grensoverschrijdende werknemers en hun werkgevers.4 Het 
gaat om de regeling bij kortdurende arbeidsongeschiktheid 
(artikel 7:629 BW) en de regeling bij langdurige arbeidson-
geschiktheid (WIA). Beide regelingen verschillen grondig 
van elkaar maar staan tegelijk ook dicht bij elkaar. Voor de 
werknemer die lang ziek blijft, kan de loondoorbetaling 
(artikel 7:629 BW) namelijk overgaan in de WIA én blijft 
ook de re-integratieverplichting bestaan, zeker bij gedeelte-
lijke arbeidsgeschiktheid. Voor de grensoverschrijdende 
arbeidsongeschiktheidssituaties zoeken we aansluiting bij 
de coördinatieverordeningen. Die blijken veel minder aan-
dacht te hebben voor re-integratie bij ziekte of arbeidsonge-
schiktheid dan de Nederlandse regels.  

Hoofdvraag is of de twee beknopte regels uit de 
coördinatieverordeningen 883/2004/EG en 987/2009/EG5 
voldoende houvast bieden aan de zieke of deels arbeids-
geschikte werknemers die in een andere lidstaat wonen 
en in Nederland werken bij één of zelfs meerdere werk-
gevers. Daaraan gekoppelde vragen zijn: werkt de Neder-
landse re-integratiewetgeving ook buiten de nationale 
context zoals ze is bedoeld? En hoe verhoudt deze zich 

tot het vrije verkeer van werknemers, de sociale inclusie 
en de Europese integratie?

Eerst bespreek ik het belang van re-integratie (par. 2). 
Daarna komen de Nederlandse re-integratieregels aan bod 
(par. 3). Waarom heeft Nederland zo’n uitgebreid arsenaal 
aan re-integratieregels en welke zijn dat? Vervolgens bekij-
ken we de Europese regels die gelden bij grensoverschrij-
dende werksituaties (par. 4). Daarna ligt de focus op de 
juridische beperkingen en de oplossingen (par. 5). Ik richt 
me hier op de oplossingen voor de in het buitenland 
wonende werknemer die moet re-integreren tijdens de 
eerste 104 weken ziekte en tijdens zijn WGA-uitkering.6 
Die oplossingen liggen zowel in het Nederlandse recht (de 
zware jas) als in het Europese coördinatierecht (de kleine 
kapstokhaakjes). In de conclusie vat ik samen en kijk ook 
even vooruit (par. 6).

In deze bijdrage spreek ik verder van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid in plaats van kortdurende arbeids-
ongeschiktheid en langdurige arbeidsongeschiktheid. In de 
eerste periode staat de loondoorbetalingsverplichting van 
artikel 7:629 BW centraal, in de tweede periode de WGA-uit-
kering. De Ziektewet (ZW) en de andere WIA-uitkering (IVA) 
laat ik hier buiten beschouwing. Uitgangspunt in deze bij-
drage is steeds de situatie waarbij zowel de arbeidsovereen-
komst als de sociale zekerheid Nederlands zijn.7

Het belang van dit artikel en het daaraan vooraf-
gaande onderzoek8 is tweevoudig. Enerzijds wijs ik op 
abstracte knelpunten zoals: interpretatieprobleem van de 
wettekst, wetslacune, afwijkende praktijkoplossingen, 
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& W.A. Zondag (red.), Sociale zekerheid 

voor het oog van de meester. Opstellen 

voor prof. mr. F.M. Noordam, Deventer: 

Kluwer 2006, p. 160.

12. Wet verbetering poortwachter,  

Stb. 2001, 628 (Kamerstukken 27678). 

Deze verzamelwet voerde wijzigingen door 

in o.a. Boek 7 BW, ZW, WW, WAO, WIA 

en Arbeidsomstandighedenwet. 

13. Aanzet tot re-integratiemaatregelen 

volgt uit Rapport Buurmeijer 1993, p. 411-

412.

14. Zie ook: SCP, ‘Minder verzorgingsstaat, 

meer eigen verantwoordelijkheid?’, Sociaal 

en Cultureel Rapport, 2012, p. 95-97.

15. SCP 2012, p. 324.
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Wulbz: een historische vergissing?’, Sociaal 

recht 1996-2, p. 31.

17. Zie par. 1 van Beleidsregels beoorde-

lingskader poortwachter.

18. Zie o.a. art. 7:629 lid 12 BW.

19. Kamerstukken II 1995/96, 24439, 3,  

p. 3.

belemmerd doel en de niet-toepassing van de letterlijke 
wettekst.9 Voordeel en doel hiervan zijn dat deze knel-
puntcategorieën ook toepasbaar zijn in andere lidstaten 
waar activering, privatisering en re-integratie eveneens 
aanwezig zijn of overwogen worden. Anderzijds wijs ik 

op de concrete knelpunten, direct gelieerd aan de Neder-
landse regelingen die wellicht te veel gericht zijn op een 
nationale werk- en re-integratiesituatie.

2. Het belang van re-integratie
De begrippen re-integratie, activering en participatie wor-
den vaak als inwisselbaar gezien. Dat klopt in grote 
mate.10 Bovendien speelt sinds 1994 privatisering ook een 
belangrijke rol in de Nederlandse sociale zekerheid.11 In 
deze bijdrage beperk ik me tot het begrip re-integratie, 
zijnde de terugkeer van zieke en arbeidsongeschikte werk-
nemers naar betaalde arbeid, en dat in relatie tot een bui-
tenlandse woonsituatie.

Met de leuze ‘werk boven uitkering’ benadrukt de 
overheid dat het welfare model plaatsmaakt voor het 
workfare model. Re-integratie is alom aanwezig in het 
Nederlandse sociaal recht. Een fameus moment in de 
Nederlandse re-integratiegeschiedenis is de invoering 
van de Wet verbetering poortwachter in 2002.12 Op dat 
moment wordt re-integratie linksom en rechtsom in de 
Nederlandse ziekteregelingen geïntroduceerd.13 Het 
staat buiten kijf dat door arbeid en re-integratie ook de 
zelfredzaamheid van mensen gestimuleerd wordt.14 Het 

Sociaal en Cultureel Planbureau omschrijft het als volgt: 
‘ (…) Werken is nodig voor de samenleving en goed voor 
het individu, zelfs als dat beperkt is in zijn mogelijkhe-
den, zo zijn de regels van het vernieuwde arbeidsethos.’15 

Kortom, het belang van re-integratie bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid in Nederland blijkt uit het groei-
end aantal regels, deels in de publiekrechtelijke sociale 
zekerheid (de ZW en de WIA), deels in de privaatrechtelijke 
sociale zekerheid (o.a. artikel 7:629, 7:658a en 7:660a BW). 

3. De Nederlandse regels (de zware jas)
In de loop der jaren is het pakket aan regels, rechten en 
plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid in Nederland 
sterk uitgebreid. Goed zicht op deze regels is nodig voor 
een goed begrip van de complexiteit ervan bij grensover-
schrijdende arbeid. Eerst komt de ziekteperiode, geregeld 
vanuit het BW, aan bod en daarna de gedeeltelijke arbeids-
geschiktheid, geregeld vanuit de WIA.

3.1. Loondoorbetaling 
De aanpak van het ziekteverzuim is in Nederland stapsge-
wijs op werkgevers afgewenteld via het Burgerlijk Wet-
boek, eerst met een loondoorbetaling van maximaal zes 
weken (1994), later 52 weken (1996) en nu 104 weken 
(sinds 2004). 

De overheid zette in op de ‘herijking van de verhou-
ding tussen gemeenschappelijke regelingen en eigen ver-
antwoordelijkheid’ en die kon het best bereikt worden via 
een hogere arbeidsdeelname en een activerende sociale 
zekerheid.16 En dat ging gepaard met steeds meer regels.

Primaat van verzuimbegeleiding en re-integratie17

Feit is dat werkgever én werknemer actief betrokken wor-
den bij ziekteverzuim en tot elkaar ‘veroordeeld’ zijn. Zij 
moeten met elkaar het ziekteverzuim regelen en kunnen 
bepaalde problemen niet meer afwentelen op het collec-
tief.18 Ook kan ieder van hen financieel worden gesanctio-
neerd bij niet of niet voldoende re-integreren. De wetge-
ver benadrukt dat hij kiest voor een activerend stelsel, 
niet alleen voor de beheersbaarheid van de kosten van het 
publieke stelsel, maar ook vanuit sociale overwegingen.19 

De aanpak van het 

ziekteverzuim is in Nederland 

stapsgewijs op werkgevers 

afgewenteld
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Een zieke werknemer zal samen met zijn werkgever 
zowat continu bezig moeten zijn met de terugkeer naar 
het arbeidsproces. Gaat het lukken? Vanaf wanneer? In 
welke functie? Voor hoeveel uren? De wetgever eist 
onder andere dat acht weken na de eerste ziektedag een 
plan van aanpak op tafel ligt waarin werkgever en werk-
nemer bepalen welke re-integratieactiviteiten wanneer 
worden opgepakt en wanneer deze worden geëvalueerd.20 

Wat de duur van de loondoorbetalingsplicht betreft, 
schiet Nederland torenhoog boven andere lidstaten uit. 
Waar deze werkgeversverplichting in de meeste EU-lan-
den is beperkt tot enkele weken, geldt in Nederland een 
maximale verplichting van twee jaar en ook een opzeg-
verbod tijdens ziekte. Bijgevolg blijven werknemer en 
werkgever lange tijd met elkaar verbonden, financieel en 
contractueel. In landen waar de ziektebetalingen al na 
een paar weken worden overgenomen door ziekenfond-
sen of gelijkaardige instellingen, is de band tussen de 
werkgever en zijn zieke werknemer al snel verzwakt of 
zelfs helemaal doorgeknipt. De werkgever heeft in dat 
geval ook geen (direct) financieel belang bij de inzet van 
de ziek gemelde werknemer. En daarmee is meteen ook 
de zwakke plek in het ziektedossier blootgelegd: de re-
integratie van de zieke werknemer. Als de re-integratie 
de werkgever financieel of contractueel niet (te veel) 
belast, zal de werkgever ook niet genegen zijn zich in te 
zetten voor re-integrerende werknemers. Hij richt zich 
liever op zijn kerntaak: zijn bedrijf of organisatie goed 
draaiende houden.

Het is precies die wederzijdse afhankelijkheid tus-
sen de zieke werknemer en zijn werkgever in Nederland 

die zo uniek is. De basis ligt in art. 7:629 BW; de uitwer-
king ervan in tientallen andere regels, zowel in het BW 
als daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan de loonopschor-
ting (artikel 7:629 lid6 BW), de regeling procesgang eer-
ste en tweede ziektejaar, de re-integratieverplichtingen 
van werkgever (artikel 7:658a BW) en werknemer (artikel 
7:660a BW) of de loonsanctie (artikel 25 lid9 WIA).21 

In Nederland horen al deze regels als vanzelf-
sprekend tot de loondoorbetalingsfiguur, omdat ze er 
een rechtstreekse en voldoende relevante band mee 
 hebben.22 Toch kan men zich afvragen waar de grens  
ligt van deze uitbreidingen en verfijningen van de loon-
doorbetalingsverplichting. In het buitenland kijkt men 
hoofdschuddend naar deze ontwikkeling. Vanuit België 
laat Van Langendonck zich kritisch uit over ‘de mercan-
tiel georiënteerde Nederlanders die sterk geloven in 
marktwerking, ook in de sociale zekerheid’.23 Ook Corne-
lissen & Van Limberghen kaarten aan dat het bestaande 
Nederlandse ziekteregelingensysteem het vrije verkeer 
voor werknemers hindert. Niet alleen is de maximale 
104 weken durende loondoorbetaling een brug te ver, 
ook de Ziektewet functioneert niet voldoende als 
vangnet regeling in situaties waar een buitenlandse 
arbeidsovereenkomst geldt in combinatie met Neder-
lands sociale zekerheidsrecht.24 Voor buitenstaanders  
is deze enorm uitgedijde figuur vaak ongrijpbaar en 
onbegrijpelijk.25 Maar ook in Nederland is er kritiek. 
Goudswaard, De Kam & Sterks riepen in 2000 al op om 
de voordelen en de bezwaren van vergaande privatise-
ring regelmatig tegen elkaar af te blijven wegen.26 
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3.2. WGA 
Wie na 104 weken nog steeds arbeidsongeschikt is, komt 
in aanmerking voor de poortwachterstoets door het UWV. 
Kort gezegd komt het erop neer dat het UWV na een gron-
dige keuring bepaalt op welk spoor de zieke werknemer 
wordt gezet als de loondoorbetalingsverplichting 
ophoudt. Drie opties staan open. Ten eerste, een klein per-
centage van de zieke werknemers wordt toegelaten tot de 
IVA-uitkering (80-100% arbeidsongeschiktheid) en is vrij-
gesteld van re-integratie.28 Ten tweede, een ander deel van 
de zieke werknemers wordt geacht minder dan 35% 
arbeidsongeschikt te zijn en heeft geen recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering maar moet zelf op de 

arbeidsmarkt proberen te overleven. De derde groep zieke 
werknemers kan een beroep doen op de WGA-uitkering en 
wordt van daaruit nog steeds gestimuleerd om te re-inte-
greren. De prikkel zit hem erin dat eigen inkomsten uit 
arbeid deels behouden blijven naast de WGA-uitkering.29 
Ook hiervoor bedacht de overheid een mooie leuze: ‘wer-
ken loont’. 

Werk gaat boven uitkering
De Nederlandse regering benadrukt dat werkhervatting 
van belang is voor personen met arbeidsbeperkingen, 
voor de samenleving als geheel en voor de economie.30 
Het gaat niet (meer) in de eerste plaats om het verzekeren 

20. Regeling procesgang eerste en tweede 

ziektejaar, art. 4.

21. Zie voor een overzicht van regels: Mon-

tebovi 2016, p. 113-114.

22. Zie voor meer informatie rondom het 

criterium: Montebovi 2016, p. 91-114.

23. J. Van Langendonck, ‘De tongen van 

Aesopus. Actieve tewerkstellingspolitiek: 

het beste en het slechtste dat er bestaat’, in: 

R. Janvier, Y. Jorens & A. Van Regenmortel 

(red.), Josse van Steenberge (ereboek), 

Brugge: Die Keure 2009, p. 82.

24. R. Cornelissen & G. Van Limberghen, 

‘Social security for mobile workers and 

labour law’, in: F. Pennings & G. Vonk (ed.), 

Research Handbook on European Social 

Security Law, Cheltenham/UK, Nothhamp-

ton/MA/USA: Edward Elgar Publishing 

2015, p .344-384.

25. Zie ook OESO (OECD), Sickness, Dis-

ability and Work: Breaking the Barriers 

(vol.3) – Denmark, Ireland, Finland and the 

Netherlands, Paris: OECD 2008. En zie ook 

www.missoc.org : zoek via Comparative 

Tables bij ‘sickness’ naar ‘continued pay-

ment by the employer’. Hieruit blijkt ook 

hoe Nederland afwijkt wat betreft de duur 

en omvang van de loondoorbetaling bij 

ziekte.

26. K.P. Goudswaard, C.A. de Kam & 

C.G.M. Sterks, Sociale zekerheid op het 

breukvlak van twee eeuwen, Alphen aan 

den Rijn: Samson; Deventer: Kluwer 2000, 

p. 50.

27. Bron: R. Knegt & M. Westerveld, ‘Sick-

ness and Disability: Going Dutch as a Cure 

for a ‘Dutch Disease’, in: R. Knegt (ed.), 

The Employment contract as an Exclusiona-

ry Device: An Analysis on the Basis of 25 

Years of Development in the Netherlands, 

Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia 

2008, p. 82. Deze grafiek uit 2008 is nog 

steeds actueel. Voor een uitgebreide lan-

denvergelijking binnen de EU zie ook www.

missoc.org; zoek via Comparative Tables bij 

‘sickness’ naar ‘continued payment by the 

employer’. En zie ook OESO (OECD), Sick-

ness, Disability and Work: Breaking the 

Barriers. A Synthesis of Findings across 

OECD Countries, Paris: OECD 2010, table 

5.1 p. 128-129. Deze laatste bron vermeldt 

overzichtelijk of en hoe lang de werkgever 

loon moet doorbetalen bij ziekte, in 30 

landen wereldwijd.

28. Art. 4 en 47 WIA.

29. Art. 5 en 61 WIA.

30. Kamerstukken II 2004/05, 30034, 3, 

onder 1 en 2.1.
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Figuur 1: Loondoorbetalingsverplichting in weken in EU-lidstaten.27
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van arbeidsongeschiktheid maar om het activeren van 
arbeidsgeschiktheid.31 

Samengevat, bij zowel de loondoorbetaling bij ziekte 
als bij de arbeidsongeschiktheidsuitkering worden serieu-
ze financiële en re-integratie-inspanningen verwacht van 
werkgever en werknemer.32 Het Nederlandse pakket aan 
re-integratieregels is met andere woorden een ferm zware 
jas geworden. 

4. De Europese regels (de kapstokhaakjes)
Duidelijk is geworden dat de Nederlandse ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsregels zijn toegespitst op re-integra-
tie. Dat kan niet gezegd worden van de Europese regels uit 
de coördinatieverordeningen 883/2004/EG en 987/2009/EG. 
Deze verordeningen zijn van toepassing zodra binnen de 
EU de grens wordt overgestoken voor werk, wonen of zorg. 
Dan moet worden bepaald welke socialezekerheidswetge-
ving van toepassing is. De verordeningen laten de nationa-
le socialezekerheidsstelsels ongemoeid maar wijzen wel 
aan welk van de betrokken nationale stelsels de toepasselij-
ke wetgeving wordt. Kortweg komt het erop neer dat het 
werklandbeginsel geldt bij werken in één land en wonen in 
een ander land. Als er twee of meerdere werklanden zijn 
dan zal óf het woonlandbeginsel of het werklandbeginsel 
en soms het zetellandbeginsel gelden, afhankelijk van een 
aantal factoren die van geval tot geval getoetst worden. 
Iemand die bijvoorbeeld twee van de vijf werkdagen thuis 
werkt, zal voor de sociale zekerheid onder de wetgeving van 
zijn woonland vallen. Werkt die persoon slechts één dag 
van de vijf thuis of werkt hij nog voor andere werkgevers, 
dan zal opnieuw getoetst moeten worden van welke lid-
staat de toepasselijke socialezekerheidswetgeving wordt 
aangewezen. 

Van belang is te weten dat zodra de Nederlandse 
socialezekerheidswetgeving de toepasselijke wetgeving is, 
en er dus ook premies verschuldigd zijn, dan ook de 
Nederlandse regeling bij ziekte geldt. Dat kan merkwaar-
dig klinken gezien het arbeidsrechtelijke karakter van de 
loondoorbetaling. Toch hoeft dat niet meer in twijfel te 
worden getrokken, op grond van rechtspraak en wetge-
ving.33 In een nationale context heeft de loondoorbeta-
lingsverplichting dus een civielrechtelijk karakter; in een 
grensoverschrijdende context daarentegen behoort ze tot 
de sociale zekerheid. Vandaar ook de primaire link met de 
coördinatieverordeningen 883/2004/EG en 987/2009/EG 
en niet met de Rome I-verordening.
De onderstaande figuur vat deze juridische wrijving op 
een bondige wijze samen.

De loondoor- 
betalingsplicht
bij ziekte

Volgens Nederlands 
recht

Volgens Europees 
recht

Kwalificatie Arbeidsrecht Sociale zekerheid 

Juridische 
grondslag

Art. 7:629 lid 1 BW Art. 3 lid 2 VO 
883/2004

Figuur 2: De verschillende juridische kwalificatie van  
de Nederlandse loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 
(Montebovi).

Slechts twee artikelen in die verordeningen refereren, 
beknopt en algemeen, naar mogelijke activiteiten ter 

bevordering van de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het 
woord re-integratie valt niet.34 Het gaat om artikel 27 en 
87 van toepassingsverordening 987/2009/EG. Artikel 27 
lid 4 Toepassingsverordening luidt: ‘ […] de werkgever en/
of het bevoegde orgaan kan de werknemer oproepen deel 
te nemen aan activiteiten om de terugkeer naar het 
arbeidsproces te bevorderen en te ondersteunen.’ En arti-
kel 87 lid 5 bepaalt: ‘De bevoegde autoriteiten of de 
bevoegde organen van twee of meer lidstaten kunnen spe-
cifieke bepalingen en procedures vaststellen ter verbete-
ring van de gedeeltelijke of volledige geschiktheid voor de 
arbeidsmarkt van rechthebbenden of aanvragers en hun 
deelname aan trajecten of programma’s in de lidstaat 
waar zij wonen of verblijven die zijn gericht op verbete-
ring van de geschiktheid voor de arbeidsmarkt.’

5. Juridische knelpunten en oplossingen
Spannend is de analyse van dit schrille contrast tussen de 
uitgebreide Nederlandse regelingen en de twee beknopte 
verordeningsregels. Een grensoverschrijdende zieke werkne-
mer én zijn werkgever hebben namelijk met zowel het 
Nederlandse als het Europese recht te maken. De Neder-
landse regels zijn soms zo specifiek en zo toegeschreven 
naar een nationale situatie dat de toepassing ervan buiten 
de landsgrenzen niet duidelijk of niet mogelijk is. Tel daar-
bij het gemis aan Europese regels rondom re-integratie en 
duidelijk is dat partijen in een lastig parket zitten. Dat 
schaadt niet alleen de rechtsgelijkheid maar ook de rechts-
zekerheid. Gebruik maken van het vrije verkeer van werk-
nemers wordt op die manier een exercitie voor de durvers 
en de doorzetters. 

Mijn hypothese is dat Nederland op een geheel eigen  
wijze té snel té veel en té grote wijzigingen heeft door-
gevoerd die niet altijd lijken te passen in het Europees-
rechtelijk kader. Het is namelijk voor de zieke of arbeids-
ongeschikte werknemer én zijn werkgever moeilijk te 
bepalen of en hoe de Nederlandse regels (moeten) worden 
toegepast in een buitenlandsituatie en hoe ook de contro-
le, re-integratie en sanctie lopen. De wetgever noch het 
UWV bieden hier veel steun. 

Hierna bespreek ik een aantal concrete knelpunten 
die volgen uit de Nederlandse regeling bij ziekte en bij 
arbeidsongeschiktheid in grensoverschrijdende situaties 
en uit het gemis aan Europese regelgeving.35 Ook reik ik 
oplossingen aan.
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31. Kamerstukken II 2004/05, 30034, 3, 

onder 2.2.3; zie ook www.uwv.nl/werkge-
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32. De werknemer met WGA-uitkering valt 
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een lagere uitkering die sterk afhankelijk is 
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Hoe meer hij verdient, naast zijn uitkering, 
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59-62 WIA. Voor de re-integratieaanpak 

van UWV, zie art. 39 WIA.

33. Paletta I-arrest, C-45/90 en officiële 

erkenning door Nederland: Kamerstukken II 

1995/96, 24439, 3, 11b. 

34. In de Engelse en Franse versie heeft 

men het over ‘participation’. 

35. Voor een uitgebreider overzicht, zie 

Montebovi 2016.

36. Deze regel is nieuw sinds 2010: art. 87, 

lid1, tweede volzin, Verordening 987/2009/

EG.

37. Voor discussie, zie Montebovi 2016,  

p. 133 e.v.

38. ECLI:NL:GHARL:2014:2831; 

ECLI:NL:GHSHE:2014:451;  

ECLI:NL:RBLIM:2017:6169.

5.1. Juridische knelpunten tijdens de loondoorbetalings-
periode (artikel 7:629 BW)
Een eerste knelpunt ligt bij de medische controle. Een werk-
nemer die ziek is, richt zich hiervoor meestal tot een arts in 
zijn woonland. Die medische controle op zich is zelden een 
probleem. Wat wel een probleem is, is het verslag ervan. 
Van de meeste EU-lidstaten is bekend dat die medische ver-
slagen niet één op één bruikbaar zijn voor het Nederlandse 
ziekteregistratiesysteem. Een Nederlandse werkgever zoekt 
in het verslag vooral naar de belastbaarheid van zijn zieke 
werknemer; dat is hij verplicht vanuit de wet. De buiten-
landse artsen daarentegen leggen veelal het zwaartepunt 
bij de ziekte en bijhorende beperktheid tot arbeid in plaats 
van bij de overblijvende arbeidscapaciteit. Hoe dit op te los-
sen? Een werkgever kan een second opinion inzetten en 
bijvoorbeeld een Nederlandse arts naar het buitenland stu-
ren om zo ook een Nederlands medisch verslag te verkrij-
gen. Of de werkgever maakt gebruik van de optie om speci-
fieke informatie op te vragen bij het geneeskundige 
onderzoek.36 Hij kan zo bijvoorbeeld expliciet vragen om de 
belastbaarheid van de werknemer te bepalen of re-integra-
tie-activiteiten voor te stellen. Hier mag trouwens worden 
opgemerkt dat de Duitse medische verslagen door hun 
gedetailleerdheid wel goed inpasbaar en interpretabel zijn 
in het Nederlandse systeem en zij de Nederlandse werkge-
ver en zijn arts dus voldoende inzicht bieden in de overblij-
vende arbeidscapaciteiten van de zieke werknemer. Uitge-
zonderd de Duitse doktersverslagen is een Nederlandse 
werkgever er dus bij gebaat om op eigen initiatief bij de 
buitenlandse arts te vragen naar een verslag dat dieper 
ingaat op de re-integratiemogelijkheden van zijn zieke 
werknemer. 

Een tweede knelpunt is de beperkte informatievoorzie-
ning door de overheid tijdens de loondoorbetalingsperiode 
en het risico op gebrekkige re-integratie-uitvoering door de 
werkgever. Sinds de privatisering van de Ziektewet ligt de 
verantwoordelijkheid voor de correcte, tijdige uitvoering 
van de loondoorbetaling volledig bij werkgever en werkne-
mer. Dat kan al complex zijn voor de Nederlandse werkge-
ver, laat staan voor de buitenlandse werkgever en/of werk-
nemer die onder de Nederlandse wet vallen. Bovendien 

gaat het niet alleen om het gebrek aan informatie door de 
overheid maar ook om de gevolgen ervan. De werkgever 
wordt immers verplicht een wet uit te voeren (namelijk 
maximaal 104 weken loondoorbetaling en re-integratie), 
zonder steun van een publiekrechtelijke instantie, en wordt 
na die 104 weken wel beoordeeld en eventueel gesanctio-
neerd door het UWV als publiekrechtelijke instantie. Dit 
knelpunt kan sterk verminderd worden door transparante 
UWV-regels over de beoordelingscriteria bij de poortwach-
terstoets na 104 weken en door de aanwijzing van een cen-
traal informatiepunt voor werkgevers die dolen in de 
Nederlandse wettenjungle. Wellicht is een orgaan zoals 
UWV een optie, gezien het UWV die leidende rol wel heeft 
bij de Ziektewet. Het is namelijk te simpel om te stellen dat 
iedereen de Nederlandse wet van a tot z moet kennen en 
dat ook de buitenlandse werkgever de zware jas past. 

Een derde knelpunt ligt bij het gebrek aan aanwijs-
regels en aanknopingspunten voor de re-integratie. Zo is 
onder meer niet duidelijk in welke lidstaat en in welke 
vorm de re-integratie moet worden ingezet.37 Gezien het 
werklandbeginsel lijkt het werkland ook bij re-integratie 
het meest aangewezen, maar in sommige gevallen 
gebeurt dat beter in het woonland. Dat zal van geval tot 
geval moeten worden bepaald, door werkgever en werkne-
mer. De variatie is mogelijk eindeloos. Een werknemer bij-
voorbeeld die langere tijd ziek is, kan terug naar zijn 
woonland duizenden kilometers verderop en daar herstel-
len en proberen te re-integreren, of niet. Een andere werk-
nemer kan alleen re-integratie-activiteiten binnen de 
bedrijfsmuren oppakken en zal, als zijn gezondheid het 
toelaat, moeten reizen voor zijn beperkte werktijd tijdens 
ziekte. Nog een andere werknemer woont weliswaar over 
de grens maar is als grensarbeider prima in staat om voor 
re-integratie naar de Nederlandse werkgever te reizen. 
Gezien het aantal variabelen in dit soort werk-woonsitua-
ties is het onmogelijk een allesomvattende regel te formu-
leren maar ik vraag van zowel de Nederlandse als Europe-
se wetgever meer richtlijnen om zo deze wetslacune in te 
vullen. In de relatie werknemer-werkgever is het namelijk 
niet fair en realistisch om ervan uit te gaan dat beide par-
tijen altijd in goed overleg en in een gelijkwaardige posi-
tie de re-integratieplaats en -activiteit bepalen aan de 
hand van de weinige tot geen regels. 

Het vierde knelpunt ligt in het sanctierecht. Volgens 
artikel 7:629a BW en artikel 32 wet SUWI is het UWV- 
deskundigenoordeel verplicht bij een rechtsgang in geval 
van stagnerende re-integratie. Tot voor kort werd dit door 
sommige Nederlandse werkgevers en rechters letterlijk 
geïnterpreteerd waardoor rechtsvorderingen onterecht wer-
den afgewezen omdat ze waren ondersteund door een 
gelijkwaardig buitenlands deskundigenoordeel in plaats 
van het UWV-oordeel. Gelukkig is ondertussen de strikt 
nationale interpretatie geweken voor de Europese.38 Zo 
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blijkt dat kennis van zaken soms pas na verloop van jaren 
tot de juiste interpretatie en uitvoering leiden. De werkne-
mers die vóór deze rechterlijke uitspraken wel een buiten-
lands deskundigenoordeel voorlegden, liepen jammer 
genoeg tegen deze discriminatie en belemmering van het 
vrije verkeer aan. 

Een ander knelpunt wordt ervaren wanneer een  
werknemer tegelijk meerdere werkgevers en meerdere 
werklanden heeft. Het is niet moeilijk om zich voor te stel-
len dat bij de ene werkgever anders wordt omgegaan met 
re-integratie dan bij de andere en dat sommige werkgevers 
zich zelfs onttrekken aan de loondoorbetalingsplicht waar-
door de zieke werknemer meerdere keren getroffen wordt: 
en door ziekte én door inkomensonzekerheid én door onze-
kerheid over zijn rechtspositie. Deze complexere werksitua-
ties blijven hier verder buiten beschouwing; nochtans zijn 
het omwille van de nieuwe vormen van arbeidsmigratie 
geen ingebeelde of overtrokken verhalen.39

Voor de hierboven aangehaalde knelpunten, in 
grensoverschrijdende situaties, biedt ook een verkorting 
van de maximale 104 weken loondoorbetalingsplicht een 
uitkomst. U ziet, oplossingen liggen hier vooral in het 
Nederlandse systeem en minder bij de verordeningen. De 
Nederlandse jas mag wat lichter worden gemaakt en past 
dan ook makkelijker aan de Europese kapstok.

5.2. Juridische knelpunten bij arbeidsongeschiktheid 
(WGA)
Een eerste tekortkoming bij de WGA-uitkering voor werk-
nemers in grensoverschrijdende situaties, blijkt al bij de 
poortwachterstoets. Zoals artikel 65 WIA voorschrijft, 
moet bij de aanvraag voor een WIA-uitkering het re-inte-
gratieverslag worden voorgelegd aan het UWV. Het is op 
grond van dit verslag dat het UWV alle re-integratie-activi-
teiten van de afgelopen twee jaar beoordeelt en beslist 
over de al dan niet toekenning van een WIA-uitkering. Nu 
valt op dat het UWV geen strikte naleving eist van deze 

voorwaarde voor de personen die voorheen in Nederland 
gewerkt hebben maar het laatst in het buitenland verze-
kerd zijn en daar arbeidsongeschikt worden. Dat onder-
scheid tussen laatst buitenlands verzekerden en Neder-
lands verzekerden is misschien wel te verdedigen vanuit 
praktische en financiële uitvoerbaarheid maar is niet 
gemotiveerd of kenbaar gemaakt in transparant beleid. 
Mijn conclusie is dat de re-integratiehandhaving voor en 
door het UWV minder urgent lijkt in grensoverschrijden-
de situaties. De verordeningen bieden voor deze tekortko-
ming ook geen aanknopingspunt.

Een tweede aandachtspunt ligt bij de herbeoordeling 
van in België wonende WGA-gerechtigden. Volgens het 
arrest Voeten en Beckers hoort die herbeoordeling primair 

in het woonland te gebeuren, maar mag daarvan afgewe-
ken worden als betrokkenen goed worden ingelicht en 
instemmen.40 In de uitnodigingsbrief naar zijn WGA- 
klanten in België wijst het UWV erop dat de keuring bij 
een ziekenfondsarts in woonland België verschilt van de 
Nederlandse keuringswijze met als mogelijk gevolg dat  
de WGA-gerechtigden alsnog verzocht worden naar  
Nederland te komen voor de herbeoordeling omdat het 
Belgische keuringsverslag niet past in de Nederlandse 
werkwijze. In de meerderheid van de gevallen stemmen de 
WGA-gerechtigden die wonen in België daarom toe met 
een keuring in Nederland.41 De praktijk blijkt hier geruis-
loos anders te lopen dan de verordening en rechtspraak 
voorstaan. Het gaat hier met andere woorden om een van 
de abstracte knelpunten waarvan sprake in de inleiding 
(onder 1.) en waarbij de wet en de praktijkoplossing niet 
synchroon lopen.

Een derde knelpunt is direct gelinkt aan de re-inte-
gratie. Buitenlandse werkgevers durven geen re-integratie 
van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte met een WGA-uitke-
ring op te pakken. Dan is een parttime baan makkelijker 
te vergeven aan iemand zonder die moeilijke WGA-pet op. 
Bovendien zit in de WGA ook een werkloosheidscompo-
nent. Die combinatie arbeidsongeschiktheid en werkloos-
heid is uniek in Europa en schrikt daarom ook af. De 
oplossing aan Nederlandse zijde ligt in een loskoppeling 
van beide risico’s of – minder vergaand – een aangepast 
beleid. UWV zou de nationale regels in een grensover-
schrijdende context anders kunnen toepassen (en motive-
ren). Een transparant UWV-beleid over de precieze beoor-
deling van de gedane re-integratie-activiteiten in het 
buitenland is gewenst. Uiteraard is de redelijkheid42 ook 
hier leidend maar het blijft gissen naar hoe het UWV dat 
beoordelingscriterium exact hanteert en welke middelen 
ingezet worden om de zieke werknemer en/of de buiten-
landse arbeidsmarktsituatie te beoordelen. Gezien het toe-
nemende internationale arbeidsverkeer, is meer inzicht in 
de UWV-beoordeling geen overbodige luxe. Op Europees 
niveau kan men kiezen voor een nieuw arbeidsmarktbe-
leid waarbij niet meer alle ‘eigen’ uitkerings gerechtigden 
ongeacht hun woonplaats worden gevolgd, maar waarbij 
iedere lidstaat zich richt op alle personen op die nationale 
arbeidsmarkt, dit is exclusief de ‘eigen’ uitkeringsgerech-
tigden die in een andere lidstaat wonen.43 

Bovenstaande knelpunten en mogelijke oplossingen 
geven niet alle maar wel de belangrijkste pijnpunten met 
bijhorende oplossingsrichtingen weer.44 We bekijken  
nu welke conclusie, hoop en lering we hieruit kunnen 
trekken. 

6. Conclusie en blik op de toekomst
In grensoverschrijdende situaties ontbreken regels voor  
re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zowel 
nationale als Europese regels gericht op deze grensover-
schrijdende re-integratie zijn nochtans nodig omdat in een 
groeiend aantal lidstaten activeringsmaatregelen worden 
genomen. Re-integratie of activering is een ‘prominent 
paradigma’ in Europa en vereist een Europese aanpak.45 Het 
bepalen van de bevoegde staat en de coördinatie van deze 
activeringsmaatregelen zijn maar enkele van de burning 
issues in de moderne sociale zekerheid.46

Terugkijkend naar het Nederlandse stelsel mag gecon-
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Ook beweegt in België het een en ander rondom re-
integratie bij arbeidsongeschiktheid. Omdat tussen 
Nederland en België relatief veel grensverkeer voorkomt, 
is het interessant en nodig te volgen wat in België veran-
dert. Sinds 2017 heeft men daar, geïnspireerd onder meer 

door de Nederlandse regels, de re-integratie bij arbeids-
ongeschiktheid heroverwogen, verder uitgewerkt en inge-
voerd.50 Werknemers en werkgevers worden gestimuleerd 
om het return-to-work-beleid van de Belgische overheid 
op te pakken. Het beleid is minder dwingend dan in 
Nederland en bevat meer uitzonderingen. De resultaten 
van deze nieuwe aanpak zijn nog pril en moeilijk te 
 evalueren. 

Zolang een Europese aanpak ontbreekt, zou Neder-
land zijn eigen regels met een grensoverschrijdende bril 
opnieuw moeten bekijken én vooral ook zorgen voor een 
adequate informatie-uitwisseling over de eigen(aardig)
heden van het Nederlandse stelsel.51 

Zo kan worden voorkomen dat het vertrouwen in de 
socialezekerheidscoördinatie wordt geschaad en kan wor-
den gestreefd naar een optimale werking van het vrije 
verkeer van werknemers, rechtsgelijkheid en rechtszeker-
heid, sociale inclusie en Europese integratie. 

De Nederlandse jas kan wat minder zwaar en de 
Europese haakjes mogen wat groter en/of wat talrijker.  

cludeerd worden dat het Nederlandse stelsel bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid de grensoverschrijdende re-integra-
tie in zekere mate belemmert. Elk juridisch knelpunt of 
vacuüm gekoppeld aan de Nederlandse en Europese regels, 
zorgt in ieder geval voor rechtsonzekerheid. 

Cornelissen & Van Limberghen verwijten de Neder-
landse overheid onvoldoende rekening te houden met 
artikel 45 en 48 VWEU. Niet alleen hoort men het eigen 
recht te interpreteren in het licht van deze artikelen maar 
ook moet Nederland het principe van loyale samenwer-
king (artikel 4 VEU) naleven.47 Hierbij aansluitend wijs ik 
op de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid 
om haar veeleisende en uitgebreide regelingen bij ziekte 
en arbeidsongeschiktheid (beter) begrijpelijk en toeganke-
lijk te maken voor grensoverschrijders. Dat kan door bete-
re informatievoorziening en ook door samenwerkings-
overeenkomsten met andere lidstaten, in aanvulling op de 
coördinatieregels die (nog) ontbreken. Een beter begrip 
van elkaars rechtsstelsel en het soms naar elkaar 
‘toegroeien’ van de stelsels zorgen zo voor een betere 
afstemming van de re-integratie voor de grensoverschrij-
dende werknemer en zijn werkgever.

Vanuit de Europese hoek hoeven we voorlopig niet te 
rekenen op een uitbreiding of wijziging van de verorde-
ningsregels voor re-integratie bij ziekte en arbeidsonge-
schiktheid. In het wijzigingsvoorstel voor Verordening 
883/2004/EG en 987/2009EG, dat in 2018 op de onderhan-
delingstafel ligt, is daarover namelijk niets opgenomen.48 
Vanuit de Nederlandse regering daarentegen zijn wel sig-
nalen afgegeven die wijzen op aanpassing van het huidige 
stelsel van verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid. De 
regering belooft minder verplichtingen voor de loondoor-
betaling bij ziekte – een verkorting van de maximale 104 
weken loondoorbetalingsverplichting is aangekondigd! – 
en meer maatregelen voor de banenkans van WIA-gerech-
tigden.49 
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