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Voorwoord

De Europese Unie. De oprichting middels het verdrag van Maastricht werd op 
7 februari 1992 door de toen nog 12 lidstaten van de Europese Gemeenschap 
ondertekend en trad op 1 november 1993 in werking. Met het verdrag van 
Lissabon in 2009 kan Brussel inmiddels op vele domeinen ‘regeren’. Veel is er 
inmiddels veranderd, de gulden werd de euro, de grenzen zijn opengesteld 
en veel binnenlands bestuur wordt ingericht naar de voorschriften van het 
Europees Parlement. Steeds meer nationale wetgeving moet ongeacht 
politieke stromingen worden aangepast in het kader van de Europese 
afspraken.

Met de crisis is de Europese Unie flink onder druk komen te staan en nog 
steeds wint of verliest Europa dagelijks terrein waar het economisch herstel 
betreft. Wanneer voorzichtige economische groei zichtbaar wordt, neemt 
direct ook de stabiliteit van het bestuur toe. Nederland loopt wat achter op 
collega-lidstaten, maar ook bij ons is er inmiddels mogelijk sprake van een 
eerste heel voorzichtige groei. Dat Nederland wat langzamer herstelt, vloeit 
mede voort uit de financiering van ons sociale stelsel en de uitgestelde 
rekening van T-2 (de kosten voor 2014 worden pas in 2016 of 2017 betaald). 
Andere oorzaken? Niet-werken en arbeidsongeschiktheid zijn nog steeds 
erg vrijblijvend en worden nergens binnen Europa zo langdurig en goed 
beloond als in Nederland. Ook worden nergens binnen Europa de lasten 
en verplichtingen (re-integratie) zo eenzijdig en zo zwaar bij de werkgever 
neergelegd als in Nederland. Ook is er geen enkel ander land binnen Europa 
waarbij de oorzaak voor verzuim of arbeidsongeschiktheid er niet toe doet 
als het om de financiering van de lasten gaat. In dit boek zullen we ingaan 
op de financiële verschillen wanneer we deze onderwerpen voor de landen 
Duitsland, Denemarken en Polen met Nederland vergelijken.

Vrijblijvendheid bij werkloosheid en als werknemer ook zelf verantwoordelijk 
zijn voor je eigen verzuim en arbeidsongeschiktheid: het zijn enorm beladen 
thema’s waarbij Nederland nog flinke bruggen heeft te slaan in vergelijking 
met Europa. De commissievergaderingen van de Tweede Kamer over het 
onderwerp beroepsziekten leren dat de rechten van werknemers belangrijker 
zijn dan plichten en een goede claimbeoordeling. Het zal vast nog een aantal 
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jaren gaan duren, maar het Nederlandse sociale stelsel zoals wij het nu 
kennen, is in Europees vergelijk financieel niet levensvatbaar. Ongeacht de 
politieke kleur van welk toekomstig kabinet dan ook; de Europese spelregels 
zullen toenemend in ons sociale stelsel worden opgenomen. Alleen al 
vanwege het kostenplaatje is het een utopie om te denken dat de rest van 
Europa naar het Nederlandse model toe zal groeien. Maar los daarvan is de 
Nederlandse vrijblijvendheid van niet-werken binnen een vangnetmodel 
nergens aan de orde. Ook de rest van Europa kent voor haar burgers en 
werknemers uiteraard allerlei regelingen met een financieel vangnet. Maar 
werknemers betalen hier ook zelf voor en de plichten die daarbij horen wegen 
net zo zwaar als de rechten. Ook is het toezicht vele malen meer stringent.

Een prominent Nederlands politicus was nog niet zo lang geleden van mening 
dat bijvoorbeeld Denemarken een mooi navigatieland voor het nieuwe 
sociaal bestel zou kunnen zijn. Bussen vol Nederlandse ambtenaren gingen 
op studiereis naar Kopenhagen en omstreken om de Deense blauwdruk 
te bekijken. Voor de Deense ambtenaren was het daarom een verrassing 
toen recentelijk een wetsvoorstel om Bijstandsgerechtigden verplicht meer 
maatschappelijk betrokken te laten zijn, niet door de Kamers kwam en 
werd weggestemd. Die verplichte maatschappelijke betrokkenheid is in 
Denemarken juist heel vanzelfsprekend. 

Maar hoe zit het nu eigenlijk? Zijn de verschillen met de rest van Europa echt 
zo groot? Gaan werknemers in de toekomst voor hun eigen voorzieningen 
betalen omdat dit in de rest van Europa ook zo gaat? Zijn de Nederlandse 
regelingen echt zo goud gerand dat niet-werken in combinatie met allerlei 
(bovenwettelijke) cao’s nog steeds lonend is? Wie eens op Google zoekt  
op ‘vergelijking sociale wetgeving Nederland Europa’ komt (als eerste item) 
een berichtje van de SER uit 2007 (!) tegen. Daarna volgen wat studies of 
(internationale) verwijzingen, maar een handig en beknopt vergelijk 
ontbreekt. 

Het is een bijzondere constatering dat dit voor een belangrijk onderwerp  
als sociale zekerheid het geval is. Daarom heeft CS Opleidingen besloten  
om zelf onderzoek te doen. Wij hebben de Nederlandse sociale zekerheid 
op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor u met een drietal 
andere lidstaten vergeleken. Kim Houwers heeft de belangrijkste verschillen in 
dit boek voor u samengevat. 
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Brug naar oplossingen
Ontmoet een willekeurige alleenstaande vrouw van halverwege 40; ze 
vraagt zich al een paar jaar af wat de zin van het leven is. Het beïnvloedt 
haar denken en haar dagelijks leven en daardoor voelt ze zich wat 
depressief, waardoor ze veel te veel is gaan eten. De vrouw heeft last van 
overgewicht en wordt daardoor kortademig en eerder moe. Zij is in vaste 
dienst werkzaam op een school. Uiteindelijk meldt ze zich begin 2012 ziek. 
Nu ruim twee jaar later in 2014, ziet haar leven er veel beter uit. Ze heeft 
een lieve vriendin, ze koopt een nieuw huis en samen reizen ze iedere twee 
maanden een paar weekjes naar een ander land in Europa. Werken is voor 
haar geen optie want mede door haar overgewicht is ze nog steeds niet in 
goede conditie. Financieel zijn er echter gelukkig geen zorgen en van haar 
vroegere werkstress heeft zij geen last. Na twee jaar verzuim is zij volledig 
afgekeurd en nu is er een WGA-uitkering. Loyalis vult de uitkering aan, 
waarvoor de premie conform cao door de school wordt betaald. Alleen vindt 
ze het erg jammer dat haar vriendenkring steeds meer kritiek op haar heeft. 
Het lijkt wel of ze jaloers zijn op haar nieuwe huis, de vele reisjes of alle leuke 
weekenden eropuit. Weten ze wel hoe moeilijk het voor haar is?

Critici zullen zeggen dat dit een weeffoutje is, een samenloop van 
omstandigheden. Maar los van de weerstand uit haar sociale omgeving, 
wacht deze vrouw mogelijk een persoonlijk drama. Zij is gelukkig met 
haar nieuwe leven, maar over uiterlijk vijf jaar zal zij door UWV opnieuw 
beoordeeld worden en verliest zij mogelijk haar WGA-uitkering. Haar 
WW-rechten zijn dan verdampt en de andere regelingen kennen spelregels 
waarbij het inkomen van de partner of bezittingen worden getoetst. Tegen 
die tijd is er een behoorlijke kans dat de vrouw binnen twee maanden alsnog 
een nieuwe baan zal moeten vinden om financieel niet in de problemen 
te komen. Tot zover het voorbeeld. Wel is belangrijk te weten dat er op dit 
moment door deze herkeuringen maandelijks een grote groep mensen 
met een harde klap wakker wordt geschud uit de schijnzekerheid van 
veronderstelde arbeidsongeschiktheid.

Rechten werknemer is last voor werkgever?
Hoe verloopt het de werkgever van de vrouw uit ons voorbeeld? Die heeft 
twee jaar lang het verzuim betaald, conform cao ieder jaar 100%, kosten 
samengeteld circa € 120.000,-. Dit bedrag gaat ten laste van het budget en 
verdampt voordat het op onderwijs kan worden ingezet. Vanaf volgend 
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jaar gaat de school middels de gedifferentieerde premie de WGA-uitkering 
betalen, maximaal tien jaar lang. Redelijk zeker zijn de eerste vijf jaar WGA; 
laag geschat een bedrag van € 30.000,- per jaar, samen € 150.000,-. Met alle 
bijkomende kosten zal de rekening voor de school na zeven jaar (twee jaar 
verzuim en vijf jaar WGA) uiteindelijk ergens rond de € 300.000,- bedragen. 

Juist in de ‘zachte en sociale’ werkvelden zoals het onderwijs, de zorg en 
beschermd werken zijn de verzuimpercentages en (WGA-)instroomcijfers 
aantoonbaar hoger dan elders. Ongetwijfeld komt dit door de stress van 
het harde werken, de cultuur of een mengeling daarvan. Ministers hebben 
in het nieuws aandacht voor verzuim door werkstress en vakbonden 
bouwen aan cao’s om deze werknemers nog beter te beschermen. Zo zijn 
de eerste contouren al zichtbaar om in deze sectoren vanaf 1 januari 2015 
een uitkeringsperiode van drie jaar WW te borgen. De financiering van dit 
private extra jaar zal bij de werkgevers worden neergelegd. Na volgend jaar, 
in 2016, zullen ook de kosten voor de impact van de BeZaVa en de daaruit 
voortvloeiende WGA-instroom voor rekening van deze werkgevers (en 
uiteraard ook de andere werkgevers in Nederland) komen.

Maar er staat nog meer wetgeving in de steigers waarvan de financiële 
gevolgen voor werkgevers (en werknemers) zwaar worden onderschat. 
De financiële impact van aanpassingen in de WAO wordt ook volledig bij 
de werkgever neergelegd. Voor UWV een werkverlichting, voor werkgevers 
straks een nieuwe groep waarvoor de lasten moeten worden gedragen.

Hoe zit het probleem in elkaar?
Bij het geven van lezingen of presentaties merk ik vaak dat dergelijke 
voorbeelden of optelsommen van maatregelen en bijbehorende kosten als 
negatief worden ervaren of als een aanval op de rechten van werknemers. 
Dat is jammer en zeker niet de bedoeling, maar ook zeer goedbedoelde 
regelingen kunnen een enorm averechts effect hebben. Alle genoemde 
maatregelen kosten werkgevers veel geld, maar dit wordt niet als zodanig 
herkend. Dit heeft vele redenen, maar een tweetal springt in het oog. Ten 
eerste komen de nota’s pas een jaar of twee, drie later (T-2) en de samenhang 
tussen deze nota’s en de sociale regelingen is bijzonder lastig te herkennen. 
Ten tweede komen deze nota’s binnen bij de afdeling Financiën terwijl de 
sociale regelingen meestal met P&O of HRM worden afgesproken. Dit maakt 
het herkennen van de samenhang en gevolgen extra moeilijk.
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Een bijkomend element is de groeiende weerstand tegen de claim-
beoordeling. In ‘Jip en Janneke’ betekent dit zoveel als het op medische 
gronden vaststellen of er sprake is van een terechte claim op een regeling. 
We zien uitzendingen van Zembla, uitingen van vakbonden over privacy, 
verzekeraars die geen medische informatie mogen hebben en UWV dat geen 
medisch dossier mag opvragen, laat staan dat een werkgever ook maar iets 
mag weten. Iedere week is er wel een uitzending op TV waarbij de belangen 
van de patiënt, privacy en medisch geheim boven alles worden gesteld. Ook 
in de commissievergaderingen van de Tweede Kamer werd voorgesteld dat de 
medische rol van de bedrijfsarts bij Beroepsziekten uit de protocollen moet. 
De relatie tussen de aandoening (vastgesteld door een huisarts) en het werk 
zou toereikend moeten zijn om een werkgever tot de pensioendatum de 
uitkering aan te laten vullen.

Wat ontstaat er?
De cumulatieve impact van de lastenverzwaring ten gevolge van 
werkloosheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid bij werkgevers kan een 
dermate groot effect hebben, dat de arbeidsmarkt hierdoor wordt verstoord. 
Werkgevers zullen hoe dan ook gaan reageren en noodgedwongen extra 
moeten bezuinigen. Los daarvan zullen in het werkgebied van onderwijs en 
zorg, het geven van onderwijs en het verlenen van zorg in het geding komen. 
Voor de zorg zal de combinatie van lastenverzwaring met de nieuwe inkoop 
een extra uitdaging blijken en het is maar zeer de vraag of hiervoor een 
oplossing wordt gevonden.

Hoewel dit natuurlijk nooit de bedoeling is, kan het maar zo zijn dat alle 
beschermende maatregelen voor werknemers door de eenzijdigheid van de 
financiering precies het tegengestelde effect zullen sorteren. Bij werkgevers 
neemt de weerstand toe omdat de kosten voor werknemers die grotendeels 
buiten hun schuld niet meer werken, te hoog worden. Bij werknemers die wel 
werken, ontstaat weerstand omdat er geen budget is voor vervanging of het 
aannemen van nieuwe collega’s. Bij ouders, patiënten en burgers neemt de 
weerstand toe omdat de eigen bijdrage voor onderwijs of zorg steeds verder 
omhoog zal gaan. Het verzekeren van inkomensrisico’s zal steeds moeilijker 
en vooral duurder worden omdat vanwege privacy of medisch geheim de 
claimbeoordeling niet of onvoldoende kan plaatsvinden.
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Wat nu?
Ik zal een aantal oplossingen benoemen die bij een groot aantal lezers tot 
irritatie of misschien zelfs boosheid zullen leiden. Troost uzelf de moeite 
om toch door te lezen, het is de zeker moeite waard ‘and don’t shoot the 
messenger’. Ik ga even terug naar de werkneemster van de school uit mijn 
voorbeeld en noem uit de losse pols wat mogelijkheden: 

• Medisch gezien is het maar zeer de vraag of zij arbeidsongeschikt is,  
zeker niet bij voorbaat zomaar voor vijf jaar;

• De werkgever ontvangt hierover inhoudelijke informatie anders is er  
geen betalingsplicht;

• Aansluitend daarop liggen de kosten voor haar verzuim voor maximaal  
een week of zes bij de werkgever;

• De kosten voor haar verzuim en arbeidsongeschiktheid komen voor  
rekening van de werkneemster. Zij betaalt zelf premie voor de inkomens-
verzekering die haar uitkering betaalt omdat zij mede door haar 
overgewicht arbeidsongeschikt is;

• De werkneemster heeft maandelijks de verplichting om bij een 
overheidsinstelling aan te tonen dat zij aan haar re-integratie werkt. 
Wanneer dit niet zo is, verliest zij haar uitkering;

• Passend werk is verplicht. Niet accepteren van passend werk leidt 
automatisch tot verlies van de uitkering;

• Wanneer er een verband is tussen de arbeidsongeschiktheid en het werk,  
is het aan speciaal hiertoe bevoegde artsen (bedrijfs- of verzekerings-
artsen) om dit vast te stellen;

• Het gehele medische dossier van de werkneemster, dus ook haar  
medisch verleden, wordt hierin beoordeeld en gewogen;

• Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt veranderd in werkloosheid;
• De ontslagbescherming bij verzuim moet worden veranderd;
• Een werkgever kan financieel niet worden aangesproken op arbeids-

ongeschiktheid met een oorzaak die niet in causaal verband kan worden 
gebracht met de werkzaamheden. 

     
Zelf bedacht? Nee, dit zijn een aantal regelingen zoals die in de rest van 
Europa (lees als: de rest van de wereld) van toepassing zijn. Het is de brug naar 
de vergelijking met Duitsland, Denemarken en Polen. Om te voorkomen dat 
er een zwart-witplaatje ontstaat, is het van belang dat een wat beter beeld 
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ontstaat waar nu precies de verschillen zitten en over welke kloven de brug 
voor de verbinding kan worden gebouwd.

Recent was het betoog van een senator dat ‘Nederland het altijd beter mag 
willen doen dan de andere lidstaten’ dus waarom zou Nederland dan een 
brug willen bouwen naar de oplossingen waarmee deze problemen in de rest 
van Europa worden aangepakt? Een goede reden kan zijn dat Nederland zich 
in Europees verband moet kunnen verantwoorden, wanneer onze interne 
financiële gevolgen een negatieve weerslag op bijvoorbeeld het Europees 
economisch herstel zullen hebben. Dichter bij huis kunnen we nadenken over 
de conclusie van het kabinet dat door de zachte winter de (aardgas)inkomsten 
waren tegengevallen. Wat nu als er alleen nog zachte winters komen of, 
waarschijnlijker, het economisch drijfvermogen van onze aardgasbel minder 
zal worden? 

Als we dat nu al weten, is het misschien toch wel handig om naar de rest van 
Europa te kijken. Hoe gaan zij om met verzuim en arbeidsongeschiktheid en 
hoe gaan zij om met de financiering van dit kostbare probleem? Daarom nog 
een aantal voorbeelden om het Nederlandse bruggenhoofd goed in beeld te 
brengen.

Bruggenhoofd Nederland
Tot laat in de jaren 90 waren de regels in de cao’s voor werknemers zo gunstig, 
dat er weinig prikkels waren voor werkhervatting vanuit een uitkering. Of 
om actief mee te werken aan re-integratie. Door middel van bovenwettelijke 
uitkeringen werd de uitkering aangevuld tot een acceptabel percentage 
van oude loon. De prikkel om te gaan werken werd daarmee volledig teniet 
gedaan. In het decennium daarna werden pogingen gedaan om cao’s minder 
lonend te maken en dit is ook een tijd aan de orde geweest. Maar na een 
aantal recente wetswijzingen is de druk vanuit sociale partners en vakbonden 
hoog om inkomensverlies van werknemers weer ouderwets te compenseren 
met cao-aanvullingen. 

Daarnaast is de lastenverzwaring voor werkgevers voor verzuim en arbeids-
ongeschiktheid een financiële prikkel voor het nemen van verantwoordelijk-
heid door de werkgever. Maar wanneer werkgevers zich niet bewust zijn 
van de bedrijfseconomische gevolgen van deze verantwoordelijkheid, kan 
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dit een fiasco tot gevolg hebben. Zeker in combinatie met cao’s waarin een 
ontslagbescherming voor de groep 0-35% WGA geldt en de werknemer in 
dienst blijft tegen 70% van zijn oude loon.

Deze kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid zorgen voor grote 
financiële risico’s. De werkgevers die hun zaken niet op orde hebben, staan 
jaar in jaar uit op de UWV-lijst van grootste vervuilers. Met andere woorden: 
zij zorgen voor de grootste instroom in de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 
Door gebrek aan kennis of het onjuist inzetten van de wel beschikbare kennis 
voor begeleiding bij verzuim tijdens de 104 weken loondoorbetaling, zal dit 
uiteindelijk leiden tot torenhoge gedifferentieerde premies. Om nog maar 
te zwijgen over de kosten die in de eerste 104 weken van verzuim al zijn 
gemaakt. 

De combinatie van het feit dat werken nog steeds niet loont ten opzichte 
van een uitkering en de enorme financiële lasten voor de werkgever, maakt 
dat het risico van verzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland steeds 
onbeheersbaarder gaat worden.

Herwin Schrijver
Zetten, najaar 2014.
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1 Inleiding  

In 2008 publiceerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), de Europese denktank op het gebied van economische 
en sociale innovatie, een rapport over het doorbreken van de barrières bij 
ziekte en arbeidsongeschiktheid1. In dit rapport werd ook aandacht besteed 
aan Nederland, het beleid ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid, 
de vergelijking met andere Europese landen en conclusies en aanbevelingen.

Nu is het 2014 en zes jaar na dato blijkt dat veel van de conclusies en 
aanbevelingen voor Nederland nog steeds erg actueel zijn. Door invloeden 
zoals de economische crisis, is zelfs zichtbaar dat veel aanbevelingen niet zijn 
opgevolgd of dat er juist stilstand en achteruitgang is opgetreden. 

De (Herziene) Europese Code inzake sociaal beleid 2 schrijft beleidsregels 
voor, die door de lidstaten erkend kunnen worden en daarmee in de sociale 
zekerheidswetgeving van de lidstaten geïntegreerd worden. De Europese 
Code geeft onder andere richtlijnen voor de minimale en maximale duur van 
uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, wanneer duurzaamheid van 
arbeidsongeschiktheid is aangetoond en belangrijke regels over arbeids-
ongevallen en beroepsziekten. Deze Europese criteria dienen opgevolgd te 
worden, maar ten gunste van de burger mag ervan worden afgeweken.

Daarnaast zijn er nog de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(ILO), die door de Europese lidstaten zijn geratificeerd of zijn verworpen. 
Nederland bijvoorbeeld, heeft ILO verdrag 121 opgezegd. Dit verdrag gaat 
over de wettelijke regelingen voor beroepsziekten en arbeidsongevallen. 
Omdat Nederland feitelijk geen onderscheid maakt tussen risque social en 
risque professionel, is in 2011 besloten dit verdrag te verwerpen.3 

In de vier landen komt in hun sociale zekerheidswetgeving duidelijk naar 
voren of zij wel of niet voldoen aan de Europese criteria rondom de duur 

1 Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers (Vol. 3)
2 Zie hoofdstuk 5
3 Kamerbrief overeenstemming Wet Wia en ILO-verdrag – 6 april 2011
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van uitkeringen en de duurzaamheid van arbeidsongeschiktheid en hoe dit 
getoetst wordt. 

In het kader van de Europese integratie en vooral het vrije verkeer van 
personen is het belangrijk dat sociaal beleid voor ziekte en arbeids-
ongeschiktheid in Europees en daarmee in internationaal perspectief de 
aandacht krijgt die het verdient. Uitkeringen die in Nederland zijn toegekend, 
zijn bijvoorbeeld transporteerbaar naar andere Europese lidstaten. Daar 
gelden echter andere regels voor de claimbeoordeling, hoogte en duur van 
de uitkering voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Praktijkervaringen wijzen uit dat vooral het uitvoeren van herbeoordelingen 
bij een WGA-gerechtigde in een EU-lidstaat problematisch is, omdat deze in 
het woonland gekeurd dient te worden door een arts of uitvoeringsinstantie. 
En niet in het land waar de uitkering is toegekend. 
Hoe kunnen een werkgever en/of casemanager invloed uitoefenen op 
ex-werknemers die in het buitenland wonen maar in Nederland het recht op 
uitkering hebben toegekend gekregen en daarmee ook uitbetaald krijgen?

Dit boek vergelijkt het sociale domein van ziekte en arbeidsongeschiktheid 
in Nederland met Duitsland, Denemarken en Polen. Het sociaal beleid is erop 
toegerust om een eventueel beroep op de uitkering zo kort mogelijk te laten 
duren en structurele werkhervatting te realiseren. Dit ijkpunt geldt voor alle 
vier de landen die zijn onderzocht. De uitvoering en begeleiding laten echter 
verschillen zien. 

Tot slot nog aandacht voor een actueel onderwerp, namelijk activering 
vanuit arbeidsongeschiktheid. Om structurele werkhervatting te kunnen 
realiseren of re-integratie te laten slagen, is begeleiding bij activering vanuit 
arbeidsongeschiktheid essentieel. 

Aan de hand van tijdlijnen, grafieken en schematische overzichten met de 
bijbehorende aanvullende uitleg kan de lezer zelf tot een conclusie komen.  
Dit boek schrijft geen aanbevelingen noch dwingt het de lezer tot een 
bepaalde denkwijze. Belangrijk is te laten zien hoe de verschillen tot stand  
zijn gekomen, hoe het sociale beleid is vormgegeven in de vier landen en 
hoe dit beleid zijn uitwerking heeft in de praktijk.
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2 Sociaal beleid

Sociale zekerheid is een grondrecht waarvan iedere inwoner van een land 
gebruik kan maken. Het behelst rechten en plichten voor burgers, werkgevers 
en de overheid. Het biedt een vangnet wanneer er inkomensverlies optreedt 
door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlijden en 
geboorte. Het stelsel van sociale zekerheid biedt burgers bestaanszekerheid 
en kansen op ontplooiing.

In 1883 legde de toenmalige kanselier Otto von Bismarck in Duitsland de 
eerste steen voor het stelsel van inkomenszekerheid voor werknemers 
bij ziekte. Op basis van dit systeem werd ook de Nederlandse en Poolse 
sociale zekerheid gevormd. Het uitgangsprincipe van het Bismarck-model is 
financiering van de sociale zekerheid door premieafdracht door werkgevers 
en werknemers. 

Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland gekozen voor het Beveridge-
model, mede op basis van de aanbevelingen van de Commissie van 
Rhijn. Deze commissie moest destijds een nieuwe rechtsgrond voor de 
sociale zekerheid formuleren. Deze rechtsgrond (vastgelegd in art. 20 van 
de Grondwet), gaat uit van verantwoordelijkheid van de overheid voor 
sociale zekerheid en financiering uit algemene middelen en niet alleen uit 
werknemers- en werkgeverspremies. Het Beveridge-model sluit niemand uit 
van sociale zekerheid, zoals bij het Bismarck-model wel het geval kan zijn. 

Duitsland en Polen hanteren nog steeds de principes van het Bismarck-model 
voor hun sociale beleid. Duitsland omdat Otto von Bismarck de kanselier was 
van het toenmalige keizerrijk. Polen omdat het westelijk gedeelte van Polen 
tot 1919 en 1939 onderdeel uitmaakte van Duitsland.

Denemarken heeft een combinatie, al neigt het stelsel meer naar het 
Bismarck-model. In Denemarken dragen werknemers en werkgevers 
premies af voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, de zogenoemde 
‘arbeidsmarktbijdrage’. Maar de overheid kent in Denemarken ook een grote 
mate van eigen verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid. 
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De verschillen in de uitvoering van de sociale zekerheid in de vier landen, 
kent dus zijn oorsprong in de twee modellen die gehanteerd worden. Waar 
Duitsland en Polen meer overeenkomsten hebben, wijkt Nederland sterk af 
van deze landen. Denemarken kent overeenkomsten met alle drie de landen.

Wat uiteindelijk wel een verschil zal gaan maken, is dat Duitsland, 
Denemarken en Polen zich veel meer committeren aan de Europese regels 
voor sociale zekerheid zoals deze zijn vastgelegd in de Europese Code. 
Nederland daarentegen wijkt sterk af van de Europese regels. Relevant is 
daarom het antwoord op de vraag: Kan Nederland in Europa dienen als 
gidsland voor sociale zekerheid of beweegt het zich steeds verder af van 
de geldende wet- en regelgeving in de landen om ons heen?
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3 Implementatie van beleid en 
begeleiding bij ziekte 

Op basis van de wettelijke regels die gelden bij ziekte en arbeids-
ongeschiktheid, is in de verschillende landen beleid vormgegeven om 
de begeleiding van zieke en arbeidsongeschikte werknemers succesvol  
te laten verlopen. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen het  
beleid bij ziekte en bij arbeidsongeschiktheid. 

In de vier onderzochte landen is verzuim, ziekte en ziekengeld een 
belangrijk thema op de sociale agenda. Er zijn verschillende instanties  
en partijen die het beleid uitvoeren of die verantwoordelijkheid dragen 
voor claimbeoordeling, loondoorbetaling en de uitkering bij ziekte. 

Wanneer er sprake is van een hoog verzuim of relatief veel beroep op 
loondoorbetaling en uitkering bij ziekte, kan dit leiden tot obstakels voor 
arbeidsmarktparticipatie. En juist die arbeidsmarktparticipatie staat hoog 
op de politieke agenda’s van de onderzochte landen. Valt of staat de 
uitvoeringssystematiek bij verzuim en ziekte met een succesvolle terugkeer 
op de arbeidsmarkt en structurele werkhervatting? Is de duur van de 
loondoorbetaling en de uitkering bij ziekte bepalend voor succesvolle 
re-integratie of is dit afhankelijk van ondersteunende maatregelen? 

Werknemers die tijdens hun dienstverband ziek worden, hebben doorgaans 
recht op loondoorbetaling. De duur van deze loondoorbetaling is in alle 
vier de onderzochte landen verschillend. Wat ook afwijkt, is de overgang 
van loondoorbetaling bij de werkgever naar ziekengeld bij een publieke 
instantie. Nederland bijvoorbeeld kent een maximumperiode van 104 weken 
loondoorbetaling, waarin de werkgever het financiële risico draagt voor de 
ziekte van zijn werknemer en tevens zorg moet dragen voor succesvolle 
re-integratie. De drie overige landen kennen een veel kortere periode van 
loondoorbetaling, waarmee het financiële risico voor de werkgever meteen 
gereduceerd wordt ten opzichte van Nederland. 
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In Duitsland, Denemarken en Polen echter, krijgt de werknemer na de periode 
van loondoorbetaling recht op ziekengeld. Hiervoor betaalt de werknemer 
premie aan de uitvoerende instantie en is hij verzekerd van inkomen na de 
periode van loondoorbetaling. Dit is een belangrijk verschil met Nederland, 
dat wordt aangeduid met het begrip risque social4. 

De scheiding in loondoorbetaling en ziekengeld maakt ook dat er goede 
begeleiding moet zijn door de verantwoordelijke instanties en dat er 
duidelijke regels in de wetgeving moeten zijn vastgelegd.

Tijdlijnen
Op de volgende pagina’s maken we met tijdlijnen voor de vier onderzochte 
landen visueel hoe lang de loondoorbetalingsperiode duurt voor werkgevers 
en wanneer de overgang gemaakt wordt naar een publieke instantie voor 
uitbetaling van ziekengeld. In de paragrafen daarna leggen we de situatie per 
land verder uit.

4 Risque social: ziekte of arbeidsongeschiktheid die ontstaan is in de privésfeer. 
 Dit risico kan worden afgedekt door premiebetaling.
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3.1  Nederland
Sinds de jaren 90 is het stelsel van sociale zekerheid omtrent verzuim en 
arbeidsongeschiktheid ingrijpend veranderd. Werkgevers werden meer 
en meer verantwoordelijk gehouden voor de kosten van verzuim en 
arbeidsongeschiktheid van hun personeel. Een werkgever wordt namelijk 
verondersteld meer invloed te kunnen uitoefenen op het voorkomen van 
verzuim en betere mogelijkheden te hebben ten aanzien van re-integratie dan 
de overheid. Daarnaast wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ gehanteerd. 
Doen werkgevers niet voldoende aan preventie en het voorkomen van 
langdurig verzuim en instroom in de uitkeringen, dan moeten zij hier ook 
financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.

In 1994 werd de werkgever verantwoordelijk voor loondoorbetaling 
gedurende de eerste zes weken ziekte van zijn werknemer. Na afloop van die 
zes weken ontving de werknemer een Ziektewetuitkering. Tot 1996 bestond 
er nog een verschil in een privaat en publiek risico van verzuim van de 
werknemers in Nederland.5 

In 1996 werd de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever uitgebreid naar 
52 weken, tegen minimaal 70% van het loon. In cao’s wordt hiervan vaak ten 
gunste van de werknemer afgeweken en betalen werkgevers 100% van het 
loon door. De Ziektewet bestaat sinds 1996 alleen nog als vangnetvoorziening 
voor een aantal groepen werknemers, waarvoor de werkgever geen 
loondoorbetalingsverplichting heeft. 

Sinds 1996 draagt de werkgever als private partij dus volledig het risico 
van de loondoorbetaling bij ziekte van zijn werknemer. Tijdens de loon-
doorbetalingsperiode van de werkgever is er geen overgang naar een 
publieke instantie voor het ziekengeld.

In 2004 werd de loondoorbetalingsverplichting uitgebreid van 52 weken 
naar 104 weken. De werkgever draagt daarmee twee jaar lang de financiële 
verantwoordelijkheid voor het verzuim en de bijbehorende re-integratie 

5 Privaat risico loondoorbetaling: de werkgever draagt de kosten voor de loondoorbetaling bij ziekte. 
 Hij financiert dit risico zelf.
 Publiek risico loondoorbetaling: door premiebetaling (werkgever en eventueel werknemer) worden 
 de uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid gefinancierd.
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van zijn werknemer. Na afloop van de twee jaar ziekte kan de werknemer in 
aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Claimbeoordeling
In Nederland meldt de werknemer zich op de eerste ziektedag ziek bij zijn 
werkgever. De werkgever zet de ziekmelding door naar de arbodienst. De 
werkgever mag alleen de ziekmelding in ontvangst nemen, hij mag niet 
vragen naar de aard en oorzaak van het verzuim. Het medische gedeelte 
van de ziekmelding is het domein van de bedrijfsarts. De werkgever mag 
wel vragen wanneer de werknemer weer verwacht te hervatten in zijn 
werkzaamheden.

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, doet deze een beroep 
op actieve re-integratie. Met andere woorden, vanaf de eerste ziektedag gaat 
het Poortwachtertraject reeds van start.6

De werknemer heeft recht op loondoorbetaling, wanneer hij wegens medisch 
te objectiveren fysieke of psychische klachten zijn bedongen arbeid niet meer 
kan uitoefenen. De bedrijfsarts stelt vast of de werknemer zijn werk niet meer 
kan doen wegens ziekte en/of gebrek. De werkgever heeft op grond van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens geen inzage in het medisch dossier.
Hij kan dus alleen op het oordeel van de bedrijfsarts af gaan of er recht is op 
loondoorbetaling wegens ziekte. Dit wordt ook wel een black box genoemd: 
de werkgever mag wel betalen voor het verzuim van zijn werknemers, maar 
kan niet toetsen of deze loondoorbetaling terecht is. 

Hoogte en duur van de loondoorbetaling
De werkgever is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling in de eerste 
twee ziektejaren van de werknemer. 7 De omvang van de verplichting is dat 
na twee wachtdagen minimaal 70% van het (gemaximeerde) loon betaald 
wordt door de werkgever, gedurende 104 weken. In het eerste ziektejaar 
moet de werkgever zich houden aan de wettelijke minimumloongarantie. De 
werknemer mag in het eerste ziektejaar met zijn inkomen namelijk niet onder 
het minimumloon komen tijdens de loondoorbetalingsperiode. In het tweede 
ziektejaar is er geen wettelijke minimumloongarantie. 

6 Poortwachter: de processtappen die werkgever en werknemer moeten volgen gedurende het 
 re-integratietraject bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
7 art 7:629 lid 1 BW
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De meeste cao’s kennen echter aanvullingen tot 100% van het loon tijdens 
ziekte, waardoor de werkgever het volledige inkomen van zijn werknemer 
moet doorbetalen tijdens diens ziekteperiode.

Verantwoordelijke instantie
De loondoorbetaling bij ziekte is volledig de verantwoordelijkheid voor 
de werkgever, gedurende de periode van 104 weken. De werkgever 
neemt de claim op loondoorbetaling in ontvangst, volgt de regels van het 
verzuimbeleid en is verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke 
werknemer. De werkgever doet dit in samenwerking met de bedrijfsarts, 
aangezien de werkgever geen medische informatie mag ontvangen of lezen 
over zijn werknemer. Een goede samenwerking en verstandhouding met de 
bedrijfsarts is dus belangrijk. 

Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
De werkgever draagt in het kader van de Wet verbetering poortwachter 
de verplichting tot het aanbieden van re-integratie aan zijn werknemer. 
Daarnaast moet de werkgever het re-integratieproces begeleiden en sturen 
waar mogelijk. In samenwerking met de bedrijfsarts wordt gekeken of 
terugkeer naar eigen werk medisch gezien mogelijk is. In samenwerking met 
de arbeidsdeskundige wordt gekeken of terugkeer naar eigen werk mogelijk 
is of dat aangepast werk bij de eigen werkgever of bij een andere werkgever 
mogelijk is. Om de werkhervatting te realiseren kunnen er (medische) 
interventies ingezet worden of werkplekaanpassingen. De kosten voor de 
bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de interventies draagt de werkgever. 

Heeft de werkgever echter niet voldoende re-integratie-inspanningen 
geleverd tijdens de twee jaar ziekte, dan krijgt hij een loonsanctie van het 
UWV in de vorm van een extra jaar loondoorbetaling aan zijn werknemer. 
De financiële schade voor de werkgever kan hiermee oplopen tot drie jaar 
loondoorbetaling.
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Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer bij ziekte

Loondoorbetaling á 100% 104 weken loondoorbetaling

Werkgever Werknemer

€ 30.000 
per jaar

€ 2.500 per maand

totaal  
€ 60.000 

Loondoorbetaling door werkgever aan werknemer

1 8 15

2.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.5002.500 2.500

2 9 163 10 174 11 18 225 12 19 236 13 20maanden 247 14 21

N E D E R L A N D
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3.2  Duitsland
Loondoorbetaling in Duitsland bestaat al sinds 1861. Toen was dit nog 
vastgelegd in de Handelswet: een werknemer mocht door oorzaken buiten 
zijn schuld om geen inkomensverlies lijden door ziekte. De werkgever werd 
daarmee verplicht tot zes weken loondoorbetaling. Dit was echter geen 
dwingend recht, de werkgever mocht hiervan afwijken ten nadele van de 
werknemer. Daarnaast gold de wet wel voor werknemers, maar niet voor 
arbeiders.

In 1883 legde Otto von Bismarck de eerste steen voor het beleid bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid. Het uitgangspunt van dit beleid was een gedeelde 
lastenverplichting bij ziekte van werknemers. Werkgevers betalen een premie 
aan de Krankenkasse over het brutoloon van hun werknemers. De werknemer 
betaalt ook een premie aan de Krankenkasse over zijn brutoloon. De 
werknemer is daarmee niet alleen verzekerd voor medische kosten bij ziekte, 
zoals doktersbezoek en medicijnen, maar ook voor ziekengeld wanneer hij 
door ziekte en/of gebrek zijn werk niet kan uitoefenen. 

Vanaf 1931 werd in het Burgerlijk Wetboek de hoogte van de loondoor-
betaling op 100% van het brutoloon vastgelegd. De toenmalige Duitse 
regering achtte het niet wenselijk dat de werknemer bij ziekte meteen 
een beroep kon doen op de Krankenkasse (vergelijkbaar met de vroegere 
ziektekostenverzekeraars in Nederland) voor ziekengeld. De werkgever diende 
ook financiële verantwoordelijkheid te dragen voor de ziekte van 
zijn werknemer. 

Een belangrijke maatregel binnen de wet op loondoorbetaling in Duitsland 
is het medisch attest van de arts. In 1961 werd dit vastgelegd in de loon-
doorbetalingswet. Een werknemer heeft alleen recht op loondoorbetaling 
vanaf de dag dat hij zich ziek meldt, wanneer hij een medisch attest van zijn 
arts overhandigt aan zijn werkgever als bewijs van ziekte. 

In 1999 is ‘das Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und 
im Krankheitsfall’ (Entgeltfortzahlungsgesetz, de wet op loondoorbetaling), 
voor de laatste keer gewijzigd in de wettelijke regeling die nu geldt in 
Duitsland. In het Entgeltfortzahlungsgesetz liggen de rechten en plichten van 
werkgever en werknemer vast wanneer een werknemer zich ziek meldt. 
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Duitsland kent echter een strikte scheiding tussen risque social en risque 
professionel8. Het is dus belangrijk of de oorzaak van de ziekte is gelegen in 
arbeids- of privé-omstandigheden. De werknemer betaalt over zijn brutoloon 
premies voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Hiermee is een gedeelte van 
de kosten gedekt en heeft de werknemer recht op een uitkering. Is er echter 
sprake van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, dan draagt de werkgever 
de volledige financiële verantwoordelijkheid voor de kosten van de ziekte 
van de werknemer.

Daarnaast is er een scheiding tussen private en publieke verantwoordelijkheid 
voor ziekte. De werkgever heeft een periode loondoorbetalingsverplichting, 
daarna neemt een publieke instantie de uitbetaling van het ziekengeld 
over. Daar heeft de werknemer namelijk premie voor betaald en moet er 
derhalve aanspraak op kunnen maken. De financiële verantwoordelijkheid 
voor loondoorbetaling bij ziekte is voor de werkgever overzichtelijk en beter 
beheersbaar dan in Nederland.

Claimbeoordeling loondoorbetaling
Een werknemer heeft recht op loondoorbetaling wanneer hij zijn bedongen 
arbeid, zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, ten gevolge van ziekte 
niet kan uitoefenen of het werk niet van hem gevergd kan worden.

In Duitsland betaalt de werkgever het loon bij ziekte maximaal 42 dagen, 
dus zes weken, door. Duurt de ziekte vermoedelijk langer dan drie dagen, 
dan moet de werknemer binnen drie kalenderdagen na de ziekmelding 
een medisch attest van zijn huisarts overhandigen aan de werkgever. Op dit 
attest staan het bestaan van ziekte en de duur vermeld.9 De werknemer mag 
de werkgever informeren over de diagnose, maar is hiertoe niet verplicht. 
De werkgever mag verlangen dat de werknemer al meteen op de eerste 
dag van ziekte een medisch attest van de arts overhandigt.10 Er gelden 
twee uitzonderingen op het niet hoeven vermelden van de diagnose van 
ziekte. Wanneer de werkgever de diagnose van de ziekte moet weten om 
de werknemer en derden te kunnen beschermen, is de zieke werknemer 

8 Risque professionel: ziekte en arbeidsongeschiktheid onstaan door uitoefening van een beroep. 
 Denk hierbij aan bedrijfsongevallen en beroepsziekten. De werkgever draagt het financiële risico 
 voor ziekte als gevolg van risque professionel.
9 Art. 5 lid 1 Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall  
 (Entgeltfortzahlungsgesetz)
10 Uitspraak Bundesarbeitsgericht Erfurt (Rechtbank), BAG Aktenzeichen 5 AZR 886/11, 
 Urteil vom 14.11.2012
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verplicht deze te melden. Ook wanneer de werknemer veelvuldig wegens 
dezelfde ziekte verzuimt, geldt de verplichting de diagnose te vermelden bij 
de ziekmelding.

Twijfelt de werkgever aan het bestaan van ziekte of meldt de werknemer 
zich veelvuldig ziek op dezelfde dagen of met dezelfde ziekteoorzaak, dan 
kan de werkgever beroep doen op de Krankenkasse. Deze heeft een speciale 
medische dienst die een expertise uitvoert en een rapport opstelt over het 
wel of niet bestaan van ziekte. De Krankenkasse is verplicht deze expertise uit 
te voeren en de werkgever het rapport toe te sturen. Er mag namelijk geen 
twijfel bestaan over de ziekmelding van de werknemer.

Het medisch attest11 dat de huisarts opstelt, bevat een gedeelte voor de 
werkgever en een gedeelte voor de Krankenkasse. Op het werkgeversgedeelte 
staat in principe geen diagnose vermeld, maar wel de duur van de ziekte. Het 
gedeelte voor de Krankenkasse bevat wel een diagnose.

Duurt de ziekmelding langer dan de duur die op het medisch attest vermeld 
stond, dan dient de werknemer opnieuw naar de arts te gaan en een nieuw 
attest te laten invullen. Deze moet weer aan de werkgever en de Krankenkasse 
overhandigd worden.

Wanneer de werknemer het medisch attest van de arts niet overhandigt 
als bewijs van zijn ziekmelding, kan dit een ontslaggrond zijn. In de praktijk 
is het te laat of niet overhandigen van het medisch attest een reden om 
de loondoorbetaling stop te zetten door de werkgever. De werknemer 
doet anders een oneigenlijk beroep op de loondoorbetaling bij ziekte. De 
werknemer mag ook niets doen dat zijn herstel vertraagt of zijn gezondheid 
zal verslechteren. 

Is de werknemer opgenomen in een kuuroord of rehabilitatieinstelling12 ter 
bevordering van zijn gezondheid tijdens zijn arbeidsovereenkomst, dan blijft 
de werkgever de loondoorbetalingsplicht houden voor de wettelijke duur van 
zes weken.

11 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
12 Rehabilitatie: instrumenten zoals interventies die de werkgever of de uitvoeringsinstantie in kan 
 zetten om de re-integratie te laten slagen en de werknemer terug te laten keren naar werk
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Hoogte en duur loondoorbetaling
De hoogte van de loondoorbetaling is 100% van het loon. De werkgever 
heeft een verplichting van zes weken loondoorbetaling. De duur van de 
loondoorbetaling kent wel enkele uitzonderingen. Is een werknemer wegens 
dezelfde ziekteoorzaak al een keer uitgevallen en heeft hij toen bijvoorbeeld 
twee weken loondoorbetaling ontvangen, dan wordt deze termijn in 
mindering gebracht op de zes weken. De werknemer ontvangt dan dus nog 
vier weken loondoorbetaling. Heeft de werknemer al een keer beroep gedaan 
op loondoorbetaling en valt hij uit door een nieuwe ziekteoorzaak, dan heeft 
de werkgever weer opnieuw zes weken loondoorbetalingsplicht.

Overgang naar publieke instantie
Claimbeoordeling ziekengeld
Is de werknemer na de loondoorbetalingsperiode van zes weken nog steeds 
niet in staat zijn werkzaamheden te hervatten, dan neemt de Krankenkasse 
de uitbetaling van het ziekengeld over.

De werknemer betaalt over zijn brutoloon premie voor de Krankenkasse. 
De Krankenkasse (vergelijkbaar met een ziekenfonds) betaalt niet alleen 
de medische kosten, zoals artsenbezoek of medicijnen; het betaalt ook het 
ziekengeld uit wanneer de werknemer niet kan werken. Bij de overgang naar 
de Krankenkasse wordt niet meer gesproken over een werknemer, maar 
over een ‘verzekerde’. Er is immers geen werkgever die de loondoorbetaling 
op zich neemt, dus geen privaatrechtelijke verbintenis tussen werkgever en 
werknemer. Er bestaat een publiekrechtelijke grond voor ziekengeld.

De Krankenkasse heeft bij de eerste ziekmelding van de werknemer al een 
medisch attest van de arts ontvangen met diagnose en de verwachte duur 
van de ziekte. De Krankenkasse mag de diagnose weten, omdat zij artsen 
in dienst hebben die de claim medisch beoordelen. Het medisch attest van 
de arts, die aan de werkgever is overhandigd bij de eerste ziekmelding, 
wordt direct doorgestuurd naar de Krankenkasse. Blijft de oorzaak van de 
ziekte hetzelfde, dan kan de Krankenkasse op basis van dezelfde claim de 
beoordeling doen. Bij de overgang naar de Krankenkasse overhandigt de 
verzekerde een bevestiging van zijn arts en werkgever dat er daadwerkelijk 
sprake is van langdurige ziekte. Daarmee is de overgang van loondoorbetaling 
naar ziekengeld rechtsgeldig.
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De Krankenkasse toetst de rechtmatigheid van de aanvraag en de eventuele 
medische stukken van de arts en kent het ziekengeld toe. Optioneel vraagt 
de Krankenkasse aanvullende informatie op of laat een arts die werkt voor de 
Krankenkasse nogmaals het medisch onderzoek doen ten behoeve van de 
claimbeoordeling. 

Hoogte en duur ziekengeld
De hoogte van het ziekengeld is 70% van het brutoloon, gebaseerd op de 
referteperiode. Voor de berekening van het brutoloon worden alle 

onregelmatige toeslagen, zoals overuren, buiten beschouwing gelaten.13 
De duur van het ziekengeld is 78 weken, met aftrek van de al genoten weken 
loondoorbetaling. Heeft de werknemer recht op zes weken loondoorbetaling, 
dan krijgt hij na afloop van deze periode nog maximaal 72 weken ziekengeld 
van de Krankenkasse.

Verantwoordelijke instanties
De wettelijke verplichtingen bij ziekte zijn in Duitsland privaat en publiek 
vastgelegd. De werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van zijn 
werknemer. Dat is de private uitvoering van ziekte. Werkgever en werknemer 
betalen beiden een bijdrage voor de Krankenkasse over het brutoloon van de 
werknemer.

Mocht er bij voortdurende ziekte een overgang zijn naar de betaling van het 
ziekengeld door de Krankenkasse, dan is er op grond van de premiebetaling 
recht op ziekengeld. De Krankenkasse is daarmee de verantwoordelijke 
publieke instantie voor de uitbetaling en de begeleiding bij het ziekengeld.

Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
Wenst de werknemer tijdens de periode van ziekengeld weer te re-integreren, 
dan kan hij met zijn werkgever afspraken maken over een opbouwschema 
bij de re-integratie. In het wetboek Social Recht wordt dit het Hamburger 
Model genoemd. Dit model maakt terugkeer in het eigen werk mogelijk door 
de werknemer stap voor stap te re-integreren. De werknemer stelt met zijn 
behandelend arts een concreet schema op, dat de genezing niet belemmert. 

13 art. 60 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung)
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De duur van dit proces is afhankelijk van de klachten en beperkingen van 
de werknemer. De werkgever heeft voordeel bij de re-integratie van de 
werknemer. Niet alleen levert de werknemer weer arbeid voor de werkgever; 
tijdens het proces van re-integratie betaalt de Krankenkasse het ziekengeld 
door aan de werknemer. De werkgever hoeft dus geen loonwaarde toe 
te kennen tijdens de re-integratie. De enige voorwaarde die geldt voor 
de doorbetaling van het ziekengeld, is dat de periode van 78 weken 
loondoorbetaling en ziekengeld nog niet afgelopen is.

Bij terugkeer naar werk vanuit het ziekengeld worden zogenoemde 
‘rehabilitatieprestaties’ gedaan door de Krankenkasse. Er zijn drie soorten 
rehabilitaties waarop een verzekerde aanspraak kan maken. Uitgangspunt is 
dat de gezondheid geen (verdere) schade toegebracht mag worden tijdens 
de rehabilitatie en dat de Krankenkasse toezicht houdt en de begeleiding 
op zich neemt bij terugkeer naar werk. De drie soorten rehabilitaties zijn:

1.  Medische rehabilitatie, die tot doel heeft arbeidsbeperkingen weg te 
nemen, te verminderen of met de klachten leren omgaan. Terugkeer 
naar werk is altijd te verkiezen boven een uitkering, maar dit dient wel 
zorgvuldig onderzocht en begeleid te worden.

2.  Rehabilitatie gericht op werkhervatting, met andere woorden op 
re-integratie van de verzekerde en het vinden van een passende baan 

 bij de bestaande arbeidsmogelijkheden.
3.  Sociale rehabilitatie, weer deel uitmaken van de maatschappij. De artsen 

en de begeleiders bij de Krankenkasse helpen de verzekerde met de 
uitdagingen van het dagelijks leven om te gaan en weer deel te nemen 
aan zijn sociale omgeving en de maatschappij.

Rehabilitatie is naast medische begeleiding bij ziekte belangrijk voor de 
verzekerde om eventueel weer terug te kunnen keren naar eigen werk 
of aangepast werk. Rehabilitatie dient daarmee niet alleen het doel om 
de gezondheid en de werkhervatting te bevorderen; het ondersteunt de 
verzekerden ook bij de individuele bekwaamheden en mogelijkheden om 
hun leven weer op te pakken, met de beperkingen. 

Zonder de juiste begeleiding is het moeilijk weer deel te nemen aan het 
arbeidsproces. In Duitsland is het daarom gebruikelijk dat de verzekerde 
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bij de oude werkgever de kans krijgt te re-integreren met ondersteuning 
van de Krankenkasse. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt gekeken 
naar plaatsingsmogelijkheden bij andere werkgevers. Het doel is daarmee 
werkhervatting te realiseren. Wanneer dit niet mogelijk is, kan er aanspraak 
bestaan op een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Meer hierover 
in hoofdstuk 4.

Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer
De werkgever betaalt zoals gezegd zes weken het loon door. De werknemer 
hoeft hier geen financiële prestatie tegenover te stellen. Wanneer er sprake 
is van een overgang naar het ziekengeld, dan moet de werknemer premie 
hebben betaald aan de Krankenkasse. Anders heeft hij geen recht op 
uitbetaling van het ziekengeld.

De premie voor de Krankenkasse wordt gedeeld door werkgever en 
werknemer. Beide partijen betalen een percentage over het brutoloon  
van de werknemer: samen is dit 15,50% premie.

Ontvangt de verzekerde ziekengeld van de Krankenkasse, dan is hij 
gedurende deze periode vrijgesteld van premiebetaling. Maar hij is niet 
vrijgesteld van andere sociale premies, zoals premie voor de WW, langdurige 
arbeidsongeschiktheid en langdurige zorg. De Krankenkasse houdt deze 
premies in op het ziekengeld.

Loondoorbetaling door werkgever aan werknemer

1

€ 625 € 625 € 625 € 625 € 625 € 625

2 3 4 5 6weken

D U I T S L A N D
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Premiebijdrage Premie Krankenkasse

Financiering Krankenkasse Werknemer  Werkgever

7,3% 8,2% premie 
totaal
15,5%

 

Ziekengeld van Krankenkasse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1514 16

1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750

maanden
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3.3  Denemarken
In vergelijking met Nederland en vooral met Duitsland, heeft Denemarken 
een betrekkelijk kleine beroepsbevolking. De lasten voor ziekte worden 
gefinancierd door gezamenlijke bijdragen van werkgevers en werknemers. De 
overheid draagt ook een gedeelte bij, waarmee de financiering van ziekte van 
de werknemers niet eenzijdig bij de werkgever ligt zoals in Nederland.

De afgelopen decennia zijn in Denemarken wijzigingen doorgevoerd voor een 
flexibelere arbeidsmarkt. Het streven is werknemers makkelijker van baan te 
laten wisselen wanneer dit nodig mocht zijn. Werkgevers kunnen werknemers 
relatief makkelijk ontslaan, maar werknemers kunnen ook relatief snel een 
geschikte baan vinden door de flexibele arbeidsmarkt. Dit bevordert dat 
werknemers hun talenten bij de juiste werkgever kunnen ontplooien en dat 
werkgevers het beste personeel kunnen aannemen.

In Denemarken geldt dezelfde scheiding tussen privaat risico en publiek 
risico van ziekte als in Duitsland. De werknemer draagt premies af voor de 
sociale zekerheid en derhalve dient er recht te bestaan op een uitkering van 
een publieke instantie bij ziekte. De werkgever heeft voor een overzichtelijke 
periode loondoorbetalingsplicht; hij draagt het private risico van ziekte van 
zijn werknemers. 

De publieke instanties zijn voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de 
uitbetaling en de begeleiding van zieke werknemers. Maar doordat zij ook 
zorg dragen voor de begeleiding van en naar werk, kennen zij het systeem 
van de flexibele arbeidsmarkt goed. Dit draagt ertoe bij dat re-integratie van 
zieke werknemers vanuit de uitkering naar werk relatief snel kan gaan. En 
dat daarmee het beroep op een uitkering niet zo lang hoeft te duren als in 
Nederland. Daarnaast is de duur van het ziekengeld in Denemarken maximaal 
52 weken en is er voor de verzekerde een grote prikkel om te re-integreren en 
weer te hervatten in werk.

Claimbeoordeling loondoorbetaling
De werkgever in Denemarken betaalt ten hoogste 30 dagen het loon door. 
Gedurende deze periode heeft de werkgever geen re-integratieplicht. Ook 
hoeft de werknemer bij de ziekmelding geen medisch attest van zijn arts te 
overhandigen. De claim op loondoorbetaling gebeurt door de ziekmelding 
van de werknemer en de werkgever hoeft dit niet te toetsen aan een attest.
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Hoogte en duur loondoorbetaling
De hoogte van de loondoorbetaling is 100% van het loon. De werkgever kan 
de werknemer binnen de loondoorbetalingsperiode ontslaan, maar kan de 
periode van loondoorbetaling ook langer laten duren dan 30 dagen. In cao’s 
en sectorafspraken met de sociale partners kunnen afwijkende regels zijn 
vastgelegd over de duur van de loondoorbetaling. De regels wijken qua duur 
van de loondoorbetaling wel af ten gunste van de werknemer, net zoals in 
Nederland het geval is.

Overgang naar publieke instantie
Claimbeoordeling ziekengeld
Is de werknemer na 30 dagen nog steeds ziek en niet in staat te werken, dan 
kan er recht bestaan op ziekengeld. De gemeente van de verzekerde doet de 
claimbeoordeling en betaalt daarna het ziekengeld uit. 

De gemeente stelt een jobcoach of een casemanager beschikbaar. De 
verzekerde14 dient bij de claim op ziekengeld een medisch attest van zijn arts 
te overhandigen aan de jobcoach van de gemeente. Daarmee kan de claim 
op ziekengeld getoetst worden op rechtmatigheid. Bestaat er twijfel over het 
medisch attest van de arts over het bestaan of de duur van de ziekte, dan kan 
de jobcoach desgewenst het medisch dossier opvragen bij de behandelend 
artsen. 

De jobcoach kan de verzekerde ook laten onderzoeken door artsen die 
werken voor de gemeente. Op basis van dit oordeel kunnen de mogelijkheden 
en de beperkingen van de verzekerde onderzocht worden en kan er gewerkt 
worden aan werkhervatting in eigen of aangepast werk.

Hoogte en duur ziekengeld
De hoogte van het ziekengeld is 90% van het laatstverdiende loon in de 
referteperiode. Het ziekengeld duurt maximaal twaalf maanden, maar kan in 
heel uitzonderlijke gevallen verlengd worden met nogmaals twaalf maanden. 
Het ziekengeld volgt onmiddellijk op de loondoorbetaling en duurt daarmee 
tot de 52e week van ziekte.

14 Bij overgang van loondoorbetaling naar publieke ziekengeld praten we over ‘verzekerde’ in plaats 
 van werknemer
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Verantwoordelijke instanties
De eerste 30 dagen van loondoorbetaling is de werkgever verantwoordelijk 
voor de werknemer.
Na de 30 dagen loondoorbetaling kan de werknemer aanspraak maken 
op ziekengeld van de gemeente en wordt hij daarmee aangemerkt als 
verzekerde. Hij maakt dan een overgang van de private loondoorbetaling bij 
ziekte van de werkgever naar het publieke ziekengeld van de gemeente.

Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
Na de toekenning van de claim op ziekengeld stelt de jobcoach een dossier 
samen met de mogelijkheden en beperkingen van de verzekerde. Op basis 
van dit dossier wordt een re-integratieplan opgesteld. De jobcoach werkt 
hiervoor samen met de verzekerde en eventueel met artsen. De casemanager 
kan in samenwerking met een arts interventies voorstellen wanneer dit 
medisch gezien noodzakelijk is. Daarnaast kan er bijscholing, training of 
omscholing aangeboden worden, wanneer blijkt dat terugkeer naar eigen 
werk niet meer mogelijk is.

De Deense arbeidsmarkt kent zogenoemde ‘flexjobs’, waardoor het voor 
uitkeringsgerechtigden relatief gemakkelijk is om een nieuwe baan te vinden. 
Door de begeleiding van hun jobcoach of casemanager van de gemeente is 
er de garantie dat de passendheid van de nieuwe baan serieus onderzocht 
wordt. Het beroep op een uitkering hoeft daarmee niet zo lang te duren als in 
Nederland het geval kan zijn.

Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer
Aan de hand van casus ‘Peter’ maken we inzichtelijk hoe het beleid uitwerkt 
voor een individuele werknemer. ‘Peter’ verdient 30.000 euro op jaarbasis, dit 
is zijn referteloon. De financiering van de ziekte van onze werknemer Peter 
verschilt in Denemarken beduidend van Nederland. De eerste 30 dagen is de 
werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van Peter. Peter hoeft 
hier geen financiële bijdrage tegenover te stellen. Wanneer Peter aanspraak 
maakt op het ziekengeld van de gemeente, zijn dit gedeelde lasten. De 
gemeente financiert een gedeelte zelf en de staat financiert een gedeelte. De 
lasten worden door de gemeente en de staat gezamenlijk gedragen. Maar de 
financiering van de staat bestaat ook uit de arbeidsmarktbijdrage van Peter. 
Peter betaalt in die zin indirect mee aan zijn eigen ziekengeld. De verdeling 
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van de lasten van verzuim en ziekte ligt daarmee niet eenzijdig bij een partij, 
bijvoorbeeld de gemeente, maar wordt gedeeld door de betrokken partijen.

 

Loondoorbetaling door werkgever aan werknemer

1

€ 625 € 625 € 625 € 625

2 3 4weken

D E N E M A R K E N

 

Premiebijdrage Arbeidsmarktbijdrage

Financiering ziekengeld Werknemer  Werkgever

loon-
belasting

8% premie 
totaal

8%

Ziekengeld

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

maanden
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3.4  Polen
Het Poolse sociale beleid bij ziekte is gebaseerd op het Bismarck-model. Na 
de Eerste Wereldoorlog werd een groot gedeelte van Polen onafhankelijk van 
Duitsland en Rusland. In het westen van Polen, dat onderdeel uitmaakte van 
het Duitse keizerrijk, werd het Bismarck-model gehanteerd. Omdat op basis 
van dit model de beste regeling voor werknemers getroffen kon worden bij 
ziekte, is gekozen om elementen van het Bismarck-model te blijven hanteren. 

Polen kent daarmee ook een scheiding tussen private en publieke 
verantwoordelijkheid voor de betaling bij ziekte. Net als in Duitsland 
bestaat er bij ziekte recht op loondoorbetaling door de werkgever. En net 
zoals in Duitsland heeft de werknemer pas recht op ziekengeld van de 
publieke instantie als hiervoor premie betaald is. De twee systemen kennen 
onderling veel overeenkomsten. Het enige verschil is dat de periode van 
loondoorbetaling en ziekengeld in Polen aanzienlijk korter is dan in Duitsland.

Naast het systeem van premiebetaling voor de aanspraak op ziekengeld, kent 
Polen ook een strikte scheiding tussen risque social en risque professionel. 
Vanwege het onderscheid tussen de private loondoorbetaling en het publieke 
ziekengeld, is er ook een scheiding tussen de bijdrage van werkgever en 
werknemer voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Door de premiebijdrage 
van de werknemer voor zijn ziekengeld, betaalt hij mee aan het risico 
van ziekte. Dat maakt de kosten beter beheersbaar dan in Nederland. De 
werkgever betaalt ook premie voor ziekte van zijn werknemer en betaalt het 
loon gedurende een periode door. Is er echter sprake van een arbeidsongeval 
of beroepsziekte, dan is de werkgever financieel verantwoordelijk voor de 
uitkering van de werknemer.

Claimbeoordeling loondoorbetaling
Op het moment dat de werknemer wegens ziekte niet in staat is te werken, 
bezoekt hij de huisarts. Deze bepaalt of de werknemer wel of niet kan 
werken en vult een formulier in. Op dit formulier staan de duur van de ziekte, 
gegevens van de arts en het nummer van de ziekte. Daarnaast staat op het 
formulier ook vermeld of de werknemer premie heeft betaald voor ziekte en 
over welke periode deze premies zijn betaald. Het originele formulier blijft 
bij de huisarts, de werknemer krijgt kopieën mee voor de werkgever en de 
uitkeringsinstantie.
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Het nummer van de ziekte en de informatie over de premiebetaling zijn van 
belang voor de uitvoeringsinstantie.

De werknemer overhandigt het ingevulde formulier binnen zeven dagen aan 
de werkgever, wanneer er sprake is van verzuim dat langer dan zeven dagen 
duurt. Overhandigt de werknemer het formulier niet op tijd, dan wordt hij 
voor 25% gekort op het ziekengeld. Voor de loondoorbetalingsperiode heeft 
het geen consequenties, wel voor de hoogte van het ziekengeld.

Hoogte en duur loondoorbetaling
De werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht van 33 dagen, ten hoogte 
van 100% van het loon.

Overgang naar publieke instantie
Claimbeoordeling ziekengeld
Is er na de 33 dagen loondoorbetaling nog steeds sprake van ziekte, dan kan 
de werknemer recht krijgen op ziekengeld van de ZUS. In dat geval gaat de 
werknemer over naar het publieke domein van ziekte en spreken we over een 
verzekerde. 

De ZUS is de uitvoeringsinstantie in geval van ziekte en arbeidsongeschikt-
heid. Het is vergelijkbaar met UWV in Nederland, met als verschil dat ZUS puur 
een uitkerende instantie is en de verzekeringsarts eventueel claimbeoordeling 
doet. UWV in Nederland doet bijvoorbeeld ook ontslagzaken, heeft 
jobcoaches en kent werkloosheidsuitkeringen toe.

De verzekerde heeft zich bij het begin van de ziekte gemeld bij zijn huisarts, 
die tevens de duur van de ziekte heeft vastgelegd. Deze beoordeling is ook 
leidend voor de claim op ziekengeld. Wanneer de periode van ziekte volgens 
de diagnose van de arts afgelopen is, eindigt ook het recht op ziekengeld. De 
arts geeft dit door aan de ZUS. Mocht blijken dat de verzekerde nog niet beter 
is en de arts onderschrijft dit in zijn beoordeling, dan loopt de termijn van 
ziekengeld door. De arts meldt dit namelijk aan de ZUS en deze betaalt het 
ziekengeld door voor de verlengde duur van de diagnose.
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Hoogte en duur ziekengeld
De hoogte van het ziekengeld is 80% van het laatstverdiende loon in de 
referteperiode. De duur van het ziekengeld is 182 dagen, dus 26 weken.

Waar in Duitsland en Denemarken de duur van het ziekengeld aansluit op de 
periode van loondoorbetaling, gaat in Polen een nieuwe telling lopen. Er is 
daarmee eerst sprake van 33 dagen loondoorbetaling en op dag één van het 
ziekengeld gaat een nieuwe telling lopen tot en met dag 182. 

Er geldt een aantal uitzonderingen voor de hoogte van het ziekengeld. Bij 
opname in een ziekenhuis is de hoogte 70% van het laatstverdiende loon in 
de referteperiode. Bij ziekte ten gevolge van zwangerschap is de hoogte 100% 
van het laatstverdiende loon. Is er echter sprake van ziekte ten gevolge van 
zwangerschap of tuberculose, dan is de duur van de uitkering langer, namelijk 
270 dagen.

Verantwoordelijke instanties
De werkgever is verantwoordelijk voor de eerste 33 dagen van de 
loondoorbetaling.
De ZUS is verantwoordelijk voor de uitbetaling van het ziekengeld. De ZUS 
heeft als hoofdtaak het uitvoeren van de uitkeringen, zowel voor ziekte als 
voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Naast het uitbetalen van de uitkering 
kan er sprake zijn van claimbeoordeling en/of re-integratiebegeleiding. 
De ZUS heeft verzekeringsartsen in dienst die bij twijfel aan het medisch 
attest van de arts zelf onderzoek kunnen uitvoeren. Daarnaast kunnen de 
verzekeringsartsen begeleiden bij re-integratie. In het geval van ziekengeld is 
dit niet erg gebruikelijk, omdat de termijn van het ziekengeld relatief kort is.

Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
Doordat de termijn van ziekengeld relatief kort is en de ZUS weinig tot geen 
re-integratiebegeleiding aanbiedt bij het ziekengeld, heeft de verzekerde zelf 
veel verantwoordelijkheid voor de terugkeer naar werk. In de praktijk houdt 
dit in dat er zelfstandig gezocht moet worden naar ander werk: dat kan eigen 
werk, passend werk of ander werk zijn.
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Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer

Loondoorbetaling door werkgever aan werknemer

1

€ 625 € 625 € 625 € 625

2 3 4weken

Premiebijdrage Premie Zus

Financiering ZUS Werknemer  Werkgever

0% 2,45% premie 
totaal
2,45%

 

Ziekengeld van ZUS

1 2 3 4 5 6maanden

€ 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000
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3.5  Scheiding privaat en publiek bij financiering ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte
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Hoogte en duur ziekengeld

Nederland
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70%
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90%
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Begeleiding bij ziekte

claimbeoordeling bij ziekte
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Werknemer

Werkgever

Bedrijfsarts

Ontvangt 100% 
loondoorbetaling

Beoordeelt re-integratie-
mogelijkheid op basis van 
medische gegevens

Betaalt 100% 
van het loon 
door

Ziekmelding 
bij werkgever

Verantwoordelijk voor 
medisch dossier 

Neemt ziek-
melding in 
ontvangst 

Moet meewerken 
aan re-integratie

Verplicht 
re-integratie 
aan te bieden

Re-integratie-
proces
begeleiden

N E D E R L A N D :  ( K E N T  A L L E E N  P R I VA AT  S T E L S E L )

claimbeoordeling bij ziekte
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Werknemer

(Huis)arts

Werkgever Claim op 
loondoorbetaling 
rechtmatig? 

Onderbouwing claim op 
loondoorbetaling

Overhandigen medisch 
attest van huisarts

Ontvangt 
medisch attest 

Stelt medisch attest op 

Ziekmelding bij 
werkgever 

Betaalt 100% loon 
door

D U I T S L A N D :  P R I VA AT

claimbeoordeling bij ziekte
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Werknemer

Krankenkasse

Huisarts / 
arts Krankenkasse

Onderbouwing 
claim op ziekengeld

Betaalt 
ziekengeld uit

Claim op 
ziekengeld 
wordt 
toegekend

Stelt medisch 
attest op 

Toetst 
claim op 
ziekengeld 

Ontvangt 
bericht
Kranken-
kasse 

Eventueel medische 
begeleiding bij 
re-integratie (arts 
Krankenkasse)

Begeleidt 
re-integratie 

Ontvangt 
70% van 
loon als 
uitkering

Voert indien 
nodig extra 
medisch 
onderzoek uit

Re-
integratie-
plicht 

Eigen verant-
woordelijkheid 
re-integratie 
te starten

D U I T S L A N D :  P U B L I E K
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claimbeoordeling bij ziekte
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Werknemer

Werkgever

Ontvangt 100% 
loondoorbetaling

Betaalt 100% loon door

Ziekmelding bij 
werkgever 

Neemt ziekmelding in 
ontvangst 

D E N E M A R K E N :  P R I VA AT

claimbeoordeling bij ziekte
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

(Huis)arts

Verzekerde

Gemeente

Meewerken 
aan opstellen 
re-integratieplan

Uitbetalen 
ziekengeld 

Medisch attest 
overhandigen 

Opstellen medisch attest voor verzekerde

Claim-
beoordeling

Re-integreren

Aanstellen 
jobcoach 

Re-
integratie-
plan

Re-
integratie-
begeleiding

D E N E M A R K E N :  P U B L I E K
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claimbeoordeling bij ziekte
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Werknemer

(Huis)arts

Werkgever Claim op 
loondoorbetaling 
rechtmatig?

Overhandigen medisch 
attest

Ontvangt 
medisch attest 

Opstellen medisch attest voor werknemer

Ziekmelding bij 
werkgever 

Betaalt 100% loon 
door

P O L E N :  P R I VA AT

claimbeoordeling bij ziekte
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Verzekerde

(Huis)arts

ZUS

Bij herkeuring nieuw attest

Toetsing 
medisch 
attest arts

Claim op 
ziekengeld 
rechtmatig?

Opstellen medisch attest 

Recht op 
ziekengeld 

Ontvangt 
medisch 
attest 

Eventueel 
herkeuring 

Betaalt 
ziekengeld uit 

Zelf verant-
woordelijk voor 
re-integratie

(Huis)arts stuurt 
eventuele nieuwe 
medische attesten 
bij verlenging 
claim ziekengeld

P O L E N :  P U B L I E K
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3.6  Uitgelicht: bruggenhoofd begeleiding bij ziekte in Nederland
Nederland kent geen scheiding tussen private en publieke financiering van 
de sociale zekerheid. Nederland kent alleen een privaat stelsel van sociale 
zekerheid: de werkgever betaalt 104 weken lang de kosten voor verzuim 
en moet re-integratie mogelijk maken. Pas na de WIA-keuring krijgt de 
werknemer een uitkering van de publieke instantie, het UWV. Maar de  
kosten voor deze uitkering worden de eerste tien jaar gefinancierd door  
de werkgever middels een gedifferentieerde premie.

In de ons omringende landen wordt er wel een strikte scheiding 
tussen privaat en publiek toegepast. De werknemer gaat na een korte 
periode van loondoorbetaling over naar een uitkering van een publieke 
instantie. Een uitkering waar hij zelf aan mee heeft betaald door premies 
sociale zekerheid. En daarmee kan eigen verantwoordelijkheid van de 
werknemer gestimuleerd worden. Maak hem verantwoordelijk voor zijn 
eigen re-integratieproces, gekoppeld aan strenge voorwaarden voor een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en je hebt een formule voor succesvolle 
re-integratie. Met een werknemer die niet alleen heel goed zijn rechten weet, 
maar ook zijn plichten. En deze plichten nakomt.

Hoe is dat in Nederland vormgegeven? De veelgehoorde klacht is dat 
werknemers wel heel goed weten wat hun rechten zijn binnen de 
re-integratie, maar hun plichten niet nakomen. Omdat zij er niet op worden 
aangesproken, of omdat de werkgever uiteindelijk gesanctioneerd zal  
worden voor de werknemer die weigert mee te werken aan re-integratie. 

Re-integratie in Nederland
Preventie en begeleiding worden vaak in één adem genoemd bij het 
voorkomen van verzuim en het beperken van instroom in de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering. Het zou mooi zijn wanneer zulke relatief 
eenvoudige middelen het probleem van verzuim en arbeidsongeschiktheid 
kunnen oplossen. De vraag is of verzuim wel terug te voeren is op de keuze 
van de werknemer en of de werkgever daarom al het mogelijke in het werk 
moet stellen om voor de begeleiding en de financiën van zijn verzuimende 
werknemer te zorgen.
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Experts en actuarissen in Nederland verwachten dat het volledige pakket van 
financiële gevolgen van onder andere loondoorbetaling en gedifferentieerde 
premies een grote druk gaat leggen op de economische positie van het 
bedrijfsleven. Toch wordt hier tot nu toe weinig tot niet op geanticipeerd. 

Adequate begeleiding bij verzuim blijft in Nederland nog te veel steken 
op het vlak van communicatie tussen leidinggevende en werknemer; de 
band moet vooral goed blijven. Men vindt het belangrijker om de rechten 
van de verzuimende werknemer in het oog te houden dan te wijzen op de 
plichten die er bestaan. Maar loondoorbetaling bij ziekte kan nu eenmaal 
niet vrijblijvend zijn: een werknemer heeft wel degelijk de plicht om mee 
te werken aan zijn re-integratie en daarmee de duur van zijn verzuim 
te beperken. Omdat de financiële lasten bij de werkgever liggen, voelt 
vooral deze de druk om het re-integratieproces tot een goed einde te 
brengen. De werknemer voelt deze verplichting minder. Hiermee kan het 
re-integratietraject niet op resultaten getoetst worden, simpelweg omdat  
de resultaten weinig aantoonbaar zijn.

Het falen van het verzuimbeleid bij een werkgever heeft op twee gebieden 
consequenties: niet alleen betaalt de werkgever uiteindelijk ontzettend 
veel geld voor het verzuim van zijn werknemer, maar ook de nodige 
re-integratieprikkels blijven achterwege. Re-integratie wordt daarmee 
nog steeds gezien als een vrijblijvend recht en niet als een harde eis en 
verplichting binnen het wettelijk kader.

Als wij in Nederland blijven kiezen voor het model van 104 weken loon-
doorbetaling, dan moet de vrijblijvendheid bij re-integratie verdwijnen. De 
werknemer moet meer verantwoordelijkheid krijgen en toont hij deze niet, 
dan zullen hieraan financiële consequenties verbonden zitten. Tijdens verzuim 
is een goede en sociale begeleiding wel degelijk mogelijk, maar alleen vanuit 
de wettelijke kaders en met oog voor schadelastbeheersing en het leveren 
van een bijdrage aan werkhervatting. Er is geen ruimte voor vrijblijvendheid. 
Dit geldt voor zowel werkgever als werknemer, al zal de werknemer een 
omschakeling moeten maken wanneer dit nieuwe beleid wordt doorgevoerd.
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3.7  Uitgelicht: de verschillen tussen Nederland en Denemarken bij 
loondoorbetaling – ziekengeld
Zoals gezegd, zijn er veel verschillen tussen Nederland en andere Europese 
landen op het gebied van verzuim en loondoorbetaling. De vraag die u 
zich nu kunt stellen, is hoe deze verschillen doorwerken op individueel 
dossierniveau. Wat kan het voor een werknemer betekenen om te werken  
in bijvoorbeeld Nederland of Denemarken? 

Om het gevoerde beleid rondom ziekte overzichtelijk toe te kunnen 
lichten, beschrijven we de verschillen in loondoorbetaling en re-integratie 
aan de hand van de casus ‘Peter’. Peter is een 45-jarige man die werkt als 
automonteur. Door schouderklachten heeft hij zich ziek gemeld. Peter 
verdient een jaarloon van 30.000 euro. 

Welke rechten en plichten heeft Peter in Nederland en in Denemarken? 
Waar ligt de financiële verantwoordelijkheid en hoe is dit verdeeld tussen 
werkgever en werknemer? Hoe wordt Peter begeleid tijdens zijn ziekteperiode 
en heeft hij kans om weer te re-integreren op de arbeidsmarkt?
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Peter als Nederlandse werknemer
Op basis van Burgerlijk Wetboek artikel 7:629 heeft de werkgever van Peter de 
verplichting om het loon door te betalen zolang Peter ziek is. Daarnaast heeft 
de werkgever ook de verplichting re-integratie aan te bieden om Peter de 
mogelijkheid te geven terug te keren naar het eigen werk of naar aangepast 
werk bij de eigen of een andere werkgever.

De werkgever van Peter is aangesloten bij een cao die garandeert dat Peter 
in de eerste twee ziektejaren 100% van het loon doorbetaald krijgt. Dit houdt 
in dat de werkgever een grote financiële prikkel heeft om Peter tijdig te 
re-integreren: Peter ontvangt tijdens zijn ziekte namelijk zijn volledige loon, 
104 weken lang. De financiële prikkel voor Peter is minder groot, hij krijgt toch 
wel zijn loon, in dezelfde hoogte als hij altijd ontvangt. 

Om ervoor te zorgen dat de werkgever de re-integratie van Peter laat slagen, 
zijn in de Wet verbetering poortwachter allerlei verplichtingen voor de 
werkgever vastgelegd. Komt de werkgever deze verplichtingen niet na, dan 
krijgt hij aan het einde van de 104 weken ziekte een sanctie van het UWV: 
een derde jaar loondoorbetaling aan Peter, voordat deze naar de WIA-keuring 
gaat. Peter echter heeft een verplichting in het kader van zijn re-integratie, 
namelijk meewerken aan het re-integratietraject dat zijn werkgever voor hem 
heeft opgezet. 

De werkgever wordt verondersteld de beste mogelijkheden te kunnen bieden 
om de werknemer te laten re-integreren. Ook wordt hij verantwoordelijk 
gehouden voor het verzuim van zijn werknemers. Daarom krijgt de werkgever 
de financiële last van het verzuim van zijn werknemer. De werknemer mag 
door ziekte geen financiële schade lijden, maar moet wel geprikkeld worden 
om mee te werken aan re-integratie. 

Door de 100% loondoorbetaling, waartoe de werkgever op grond van 
de cao verplicht is, mist echter een financiële prikkel voor Peter om snel 
te re-integreren. De prikkel voor de werkgever om Peter snel te laten 
re-integreren is juist heel groot, vanwege de financiële schade.
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Daarnaast mag de werkgever op grond van de Wet Bescherming Persoons-
gegevens (WBP) geen (eventuele) medische gegevens weten die ten 
grondslag liggen aan de ziekmelding van Peter. De werkgever is hiervoor 
afhankelijk van de rapportages van de bedrijfsarts. Met andere woorden, de 
werkgever kan niet toetsen of de claim op loondoorbetaling terecht is. Dit 
maakt het verzuim van Peter een black box: de werkgever mag wel betalen en 
alle verplichtingen en lasten van de re-integratie dragen, maar hij krijgt geen 
informatie of hij terecht betaalt of niet. De lasten van het verzuim van Peter 
liggen daarmee eenzijdig en geheel bij de werkgever. 

Maakt Peter de gehele periode van 104 weken ziekte vol, dan betaalt zijn 
werkgever 60.000 euro loon tijdens Peters twee verzuimjaren. Hier zitten 
nog niet de kosten voor de re-integratie en de arbodienstverlening in. De 
werkgever betaalt loon, zonder dat daar productiviteit tegenover staat en 
moet in het ergste geval een vervanger voor Peter inhuren, waarmee de 
loonkosten verdubbelen.

Financiering Nederlandse loondoorbetaling bij ziekte Peter

Bijdrage 
werknemer 

= 
niets

Bijdrage 
werkgever 

= 
100% loondoorbetaling 
gedurende 730 dagen
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Peter als Deense werknemer
De casus van Peter kent in Denemarken een heel ander tijdspad en 
verantwoordelijke instanties. De werkgever van Peter betaalt ten hoogste  
30 dagen het loon door. De werkgever heeft geen re-integratieplicht tijdens 
die 30 dagen en Peter hoeft geen verklaring van (huis)arts te overhandigen 
om de claim op loondoorbetaling te toetsen. De werkgever betaalt 100% van 
het loon door aan Peter.

Is Peter na de 30 dagen loondoorbetaling nog steeds niet in staat om te 
werken, dan meldt hij zich bij de gemeente van zijn woonplaats. Er kan recht 
bestaan op ziekengeld tot en met week 52 van ziekte, geteld vanaf de eerste 
ziektedag. De hoogte van het ziekengeld is 90% van het laatstverdiende loon 
in de referteperiode. 

De gemeente stelt een jobcoach of casemanager beschikbaar. Om aanspraak 
te kunnen maken op ziekengeld, dient Peter een verklaring (medisch attest) 
van zijn behandelend arts te overhandigen om de claim op ziekengeld 
door de gemeente te laten toetsen. De casemanager van de gemeente 
kan desgewenst zijn medisch dossier opvragen bij de behandelend artsen, 
wanneer er twijfel bestaat over de ziekmelding of over de duur van ziekte. 
 
In Denemarken betalen werknemers over hun brutoloon 8% arbeids-
marktbijdrage. Van deze bijdrage wordt de sociale zekerheid gefinancierd.

Op basis van Peters dossier wordt een re-integratieplan opgesteld door 
zijn casemanager en in samenwerking met Peter en eventuele artsen. De 
casemanager kan interventies voorstellen, wanneer dit medisch gezien 
noodzakelijk is. Daarnaast kan er bijscholing, training of omscholing 
aangeboden worden, wanneer blijkt dat terugkeer naar eigen werk niet 
meer mogelijk is. 

De financiering van Peters ziekte verschilt in Denemarken beduidend van 
Nederland. De eerste 30 dagen is de werkgever verantwoordelijk voor 
de loondoorbetaling van Peter. Peter hoeft hier geen financiële bijdrage 
tegenover te stellen. Wanneer Peter aanspraak maakt op het ziekengeld van 
de gemeente, zijn dit gedeelde lasten. De gemeente financiert een gedeelte 
zelf en de staat financiert een gedeelte. De lasten worden door de gemeente 
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en de staat gezamenlijk gedragen. Maar de financiering van de staat bestaat 
ook uit de arbeidsmarktbijdrage van Peter. Peter betaalt in die zin indirect mee 
aan zijn eigen ziekengeld. De verdeling van de lasten van verzuim en ziekte 
ligt daarmee niet eenzijdig bij een partij, bijvoorbeeld de gemeente, maar 
wordt gedeeld door de betrokken partijen. 

Financiering Deense loondoorbetaling bij ziekte Peter

Bijdrage 
werknemer 

= 
niets

Bijdrage 
werkgever 

= 
100% loondoorbetaling 

gedurende 30 dagen

Gedeelde lasten bij ziekengeld: werknemer - gemeente - staat

Werknemer 
= 

8% van
brutoloon

    Staat
    = 

gedeelte van 
de uitkering, gebaseerd 

op premiebetaling 
werknemer en werkgever

Gemeente
=

gedeelte van
de uitkering
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3.8  Overzicht van perioden uitkering met korte situatieschets van de 
verschillen
Bij de vergelijking van de vier sociale stelsels met betrekking tot verzuim en 
ziekte en de hoogte en duur van de uitkering zijn er belangrijke verschillen te 
zien. Nederland is het land met de langste duur van de loondoorbetaling bij 
ziekte, met de daarbij behorende grote financiële verantwoordelijkheid voor 
de werkgever. In geen ander land is deze verantwoordelijkheid op dezelfde 
manier vormgegeven. Daarnaast is er in Nederland geen overgang naar een 
publieke instantie bij verzuim en draagt de werknemer weinig tot niets bij aan 
de kosten van zijn verzuim.

De bedragen zijn gebaseerd op het bruto jaarloon van € 30.000 voor Peter, 
zoals beschreven in de casus in paragraaf 3.7.
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4 Implementatie van beleid en 
begeleiding bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid 
 
 

Blijkt na de periode van ziekte en de daarbij ingezette re-integratie en 
interventies dat werkhervatting niet geslaagd is, dan kan de werknemer een 
beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering is het laatste vangnet waarvan een 
werknemer of verzekerde gebruik kan maken, wanneer hij door ziekte en/
of gebrek niet in staat is in werk te hervatten. De uitvoerende instantie moet 
de claim op arbeidsongeschiktheid kunnen toetsen op basis van medische 
informatie en hanteert ook strenge regels voor een uitkering. Zo zijn er 
bijvoorbeeld regelmatig herbeoordelingen om te zien of er nog sprake is  
van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt getoetst of werkhervatting 
mogelijk is met inzet van interventies en gerichte re-integratie. 

De bedoeling is dat er zo kort mogelijk gebruik gemaakt wordt van de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en dat alle middelen voor re-integratie en 
interventies onderzocht worden door de uitvoerende instantie. 

In Nederland gaat de werknemer na 104 weken ziekte naar de WIA-keuring, 
waar door het UWV bepaald wordt of en in welke mate de werknemer 
arbeidsongeschikt is. De WIA kent verschillende gradaties in het systeem, 
afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Op basis van een 
loondervingssysteem wordt dan het inkomen tijdens de uitkering vastgesteld. 

Daarnaast heeft de werkgever in Nederland nog tien jaar lang financiële 
verantwoordelijkheid voor zijn (ex) werknemer die een WIA-uitkering krijgt in 
de vorm van een gedifferentieerde premie, gebaseerd op de hoogte van de 
uitkering van de (ex) werknemer. Dit is een bekend gegeven en bekend is ook 
dat de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor een werkgever in 
een periode van twaalf jaar tijd fors kunnen oplopen.
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In hoofdstuk 3 werden de verschillende systematieken rondom verzuim 
en ziekte in Nederland, Duitsland, Denemarken en Polen beschreven. De 
ziekmelding, toekenning ervan en de verantwoordelijke instanties stonden 
centraal. Ook kon u lezen hoe de verdeling van de lasten van ziekte is 
vormgegeven en bij wie de financiële verantwoordelijkheid ligt. 

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe de systematieken van langdurige arbeids-
ongeschiktheid in Nederland, Duitsland, Denemarken en Polen vormgegeven 
zijn en waar de financiële verantwoordelijkheid ligt. Welke partij draagt bij aan 
het betaalbaar maken en houden van een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Om de verschillen wederom goed toe te kunnen lichten kunt u de informatie 
toetsen aan de casus ‘Claudia’. Claudia is een 45-jarige vrouw, die werkt als 
internationaal vrachtwagenchauffeur. Claudia verdient een jaarsalaris van 
30.000 euro. Door een hernia heeft zij zich ziek gemeld bij haar werkgever. 
Door problemen in haar privésituatie en een te hoge werkdruk heeft zij 
psychische problematiek gekregen. Haar ziekmelding heeft de volledige 
periode van loondoorbetaling en ziekengeld geduurd en nu staat zij voor de 
poort van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Welke rechten en plichten 
heeft Claudia in de vier landen?
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4.1  Nederland
De werkgever heeft re-integratieverplichtingen gehad tijdens de verzuim-
periode van de werknemer en deze inspanningen worden door UWV getoetst 
voordat er eventueel een WIA-uitkering toegewezen kan worden. Heeft de 
werkgever niet voldoende gedaan aan re-integratie, dan krijgt hij een 
sanctie van UWV in de vorm van een derde jaar loondoorbetaling. Er ligt 
dus veel druk op de werkgever om de re-integratie van de zieke werknemer 
te laten slagen. 

De re-integratieregels voor de werkgever zijn vastgelegd in de Wet 
verbetering poortwachter. Door de toetsing van het re-integratieverslag 
door UWV voordat er recht kan bestaan op een WIA-uitkering, kan de 
re-integratieverplichting voor de werkgever niet los worden gezien van 
Wet WIA.

Na afloop van de 104 weken loondoorbetaling kan de werknemer aanspraak 
maken op een WIA-uitkering. Er geldt dus een wachttijd voordat er recht kan 
bestaan op een uitkering. 

Beleid
De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is een arbeids-
ongeschiktheidswet, die gebaseerd is op het principe van loonderving. 
Centraal staat de vraag of de werknemer met zijn beperkingen in staat is 
om geld te verdienen, te voldoen aan zijn restverdiencapaciteit. Is dit het 
geval, dan komt hier een percentage arbeidsongeschiktheid uit voort. Een 
werknemer die meer dan 35% arbeidsongeschikt is, komt in aanmerking 
voor een WIA-uitkering. Bij een percentage minder dan 35% bestaat er geen 
recht op een WIA-uitkering. In vergelijking met Duitsland, Denemarken en 
Polen is Nederland het enige land dat arbeidsongeschiktheid koppelt aan de 
mate van loonderving. In de andere landen is er sprake van een medische 
claimbeoordeling, zonder de koppeling met loonderving. 

De Wet WIA kent verschillende uitkeringsklassen:
< 35%: werknemers die bij de WIA-keuring minder dan 35% arbeids-
ongeschikt zijn, hebben geen recht op een uitkering. Zij zijn op basis van 
hun restverdiencapaciteit niet voldoende arbeidsongeschikt en kunnen 
daarmee nog voldoende inkomen verdienen bij een werkgever.
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35-80%: werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn, zijn 
niet volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt. Zij hebben echter wel een 
verlies aan verdienvermogen door hun beperkingen en daarom recht op een 
WGA-uitkering. 

80-100%: werknemers die tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt zijn, 
zijn volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Zij kunnen niet voldoen 
aan hun restverdiencapaciteit, omdat de beperkingen niet gekoppeld kunnen 
worden aan functies. Maar er bestaat binnen een termijn van vijf jaar wel 
een gerechtvaardigde kans dat zij zullen herstellen of dat er wel functies 
geduid kunnen worden. Daarom krijgen zij een WGA 80-100% uitkering. 
In theorie zou er dan ieder jaar een herbeoordeling plaatsvinden en na vijf 
jaar moet er herbeoordeling plaatsvinden om de duurzaamheid van de 
arbeidsongeschiktheid te toetsen.

80-100% (IVA): werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
zijn, krijgen een IVA-uitkering. De werknemer kan minder dan 20% van zijn 
oude loon verdienen en binnen een periode van vijf jaar kunnen geen reële 
mogelijkheden tot herstel verwacht worden.

Soorten WGA-uitkeringen
Er zijn drie soorten WGA-uitkeringen:
• loongerelateerde uitkering;
• loonaanvullingsuitkering;
• vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering
In eerste instantie ontvangt de werknemer een uitkering die samenhangt 
met het laatstverdiende loon. Hij moet hiervoor voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
• Hij kan door ziekte minder dan 65% van het oude loon verdienen.
• Hij heeft 26 van de laatste 36 weken gewerkt voordat hij ziek werd.
In de eerste periode ontvangt hij 70% van het verschil tussen het 
laatstverdiende (gemaximeerde) loon en het nieuwe loon. Deze uitkering 
geldt maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden. Daarna 
ontvangt de werknemer een loonaanvullingsuitkering óf een vervolguitkering.
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Loonaanvullingsuitkering 
Verdient de werknemer 50% of meer van wat hij volgens de arbeids-
deskundige zou kunnen verdienen? Dan is de loonaanvullingsuitkering 70% 
van het verschil tussen het laatstverdiende (gemaximeerde) loon en het loon 
dat hij zou kúnnen verdienen.

Vervolguitkering 
Verdient de werknemer minder dan 50% van wat hij zou kunnen verdienen, 
dan krijgt hij een vervolguitkering. Dit is een gedeelte van het minimumloon.

Verantwoordelijke instantie
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de 
claimbeoordeling uit wanneer de werknemer een beroep doet op de WIA. 
Het UWV is verantwoordelijk voor de claimbeoordeling, betaalt de uitkering 
uit en moet ook de re-integratie vanuit de uitkering op zich nemen. Nadat de 
werknemer over is gegaan van de werkgever naar een uitkering bij het UWV, 
neemt het UWV namelijk de rol van werkgever over. En hierbij hoort ook een 
re-integratieverplichting in het kader van de Wet WIA.

Claimbeoordeling
De verzekeringsarts toetst of er sprake is van medische beperkingen ten 
aanzien van arbeid. Hij vult hiervoor een functionele mogelijkhedenlijst 
in (FML). Deze lijst wordt overhandigd aan de arbeidsdeskundige van het 
UWV. De arbeidsdeskundige voert de lijst in het claimbeoordelingssysteem 
van het UWV in en uit dit systeem komen functies die de werknemer met 
zijn beperkingen en mogelijkheden nog vervullen kan. Deze functies 
zijn algemeen gangbaar in Nederland. De werknemer wordt namelijk 
verondersteld algemeen geaccepteerde arbeid te kunnen verrichten. 

Nadat door het systeem functies met de bijbehorende loonwaarde zijn 
gekoppeld, wordt de mediaan van deze functies afgezet tegen het oude loon 
(maatmanloon) van de werknemer. Er is gekozen voor de mediaan van de 
geduide functies, omdat de functie waarmee het meest verdiend kan worden 
en waarmee het minst verdiend kan worden tegen elkaar afgezet worden. 
Deze vallen dan weg en de functie waarmee het gemiddelde van het hoogste 
en laagste salaris verdiend kan worden, blijft over.
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In het geval van Claudia kunnen we getallen invullen in de formule om te 
laten zien hoeveel verdiencapaciteit zij zal overhouden bij de WIA-keuring. 
En of er recht kan bestaan op een WIA-uitkering.

Oud loon = € 30.000: dit verdiende Claudia voordat zij ziek werd.
Nieuw loon = € 20.000: dit kan Claudia verdienen met algemeen 
geaccepteerde arbeid
€ 30.000 - € 20.000 / € 30.000 * 100% = 33,33% arbeidsongeschikt.
Claudia heeft daarmee geen recht op een WIA-uitkering, want zij is niet meer 
dan 35% arbeidsongeschikt.

In de casus konden we echter lezen dat Claudia ook psychische problematiek 
heeft. Voorzichtige schattingen vertellen ons dat de instroom in de WGA 
80-100% groep voor 40% bestaat uit werknemers met psychische klachten. 
De kans dat Claudia met haar meervoudige problematiek een WGA 80-100% 
uitkering zal krijgen, is groot. 

Hoogte en duur arbeidsongeschiktheidsuitkering
We gaan ervan uit dat Claudia een 80-100% WGA-beoordeling zal krijgen. 
Dit betekent dat ze in de eerste jaren een loongerelateerde uitkering (LGU) 
ontvangt. De duur is afhankelijk van haar arbeidsverleden. De hoogte 
van de LGU is 70% van het laatstverdiende loon. Claudia is 45 jaar oud en 
heeft een arbeidsverleden van 27 jaar, daarom ontvangt zij 27 maanden de 
LGU-uitkering. 

Na afloop van de LGU-uitkering ontvangt Claudia een loonaanvullings-
uitkering (LAU). De hoogte van de loonaanvulling is in het geval van een WGA 
80-100% ook 70% van het oude loon. Dit komt omdat Claudia na de LGU recht 
behoudt op de loonaanvulling zonder inkomenstoets. Zij hoeft niet te voldoen 
aan de restverdiencapaciteit. 

Het loon dat Claudia verdiende voordat zij arbeidsongeschikt werd bedroeg 
€ 30.000. Zij heeft dus gedurende de LGU en de loonaanvulling recht op een 
uitkering van € 21.000 (70% * € 30.000). 
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Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
Binnen de WIA bestaan voor UWV en voor de werknemer re-integratie-
verplichtingen. Aan deze verplichtingen dient voldaan te worden, omdat het 
uitgangspunt werkhervatting is. Werk is altijd te verkiezen boven een uitkering. 

Er wordt een re-integratieplan opgesteld en in samenwerking met de arbeids-
deskundige wordt gezocht naar passend werk. De werknemer heeft de 
verplichting om passend werk te aanvaarden. Doet de werknemer dit niet, dan 
wordt hij tijdelijk gekort op zijn uitkering.

Inkomen naast uitkering – wanneer herbeoordeling
Binnen de WIA mag de werknemer werken naast de uitkering. Binnen de 
klasse 35-80% is dit zelfs erg belangrijk, anders heeft de werknemer een groot 
inkomensverschil met zijn oude loon en met zijn WGA-vervolguitkering. 

Verdient de werknemer echter structureel meer dan dat hij mag verdienen 
naast zijn uitkering, dan krijgt hij een herbeoordeling. Bij de herbeoordeling 
wordt gekeken of de werknemer inderdaad meer kan verdienen met 
passende arbeid en of zijn mate van arbeidsgeschiktheid wordt aangepast. De 
werknemer kan hierdoor zijn recht op de WIA-uitkering verliezen.

Financiering langdurige arbeidsongeschiktheid
In Nederland is de werkgever niet alleen verantwoordelijk voor de loondoor-
betaling van zijn werknemer bij ziekte. De werkgever betaalt ook voor de 
WGA-uitkering van zijn werknemer, middels een gedifferentieerde premie. 
Deze premie wordt gebaseerd op de hoogte van de uitkering van (in dit geval) 
Claudia tijdens de LGU en de loonaanvulling. De premie moet tien jaar lang 
betaald worden. Premie-differentiatie kan een grote belasting zijn voor de 
werkgever, vooral wanneer er meerdere werknemers zijn die een WGA-
uitkering krijgen. Claudia betaalt geen bijdrage voor haar WGA-uitkering, 
want werknemers dragen niet bij aan de financiering van werknemers-
verzekeringen.
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Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer bij ziekte

Premiebetaling Premiebetaling werkgever = 
uitkering voor werknemer

Werkgever WerknemerUWV
Gedifferentieerde premie, 

10 jaar lang aan UWV
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4.2  Duitsland
Beleid
Is de werknemer in Duitsland na afloop van het ziekengeld nog steeds niet 
in staat zijn werkzaamheden te hervatten, dan kan hij aanspraak maken 
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering: de zogenoemde Rente van de 
Rentenversicherung. Na de maximumperiode van ziekengeld wordt getoetst 
of de verzekerde wel, niet of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Verantwoordelijke instantie
De (Gesetzliche) Rentenversicherung is de maatschappij die de verantwoor-
delijkheid draagt voor de uitbetaling van de pensioenen voor de bij hen 
verzekerde personen. Maar naast het uitkeren van pensioenen draagt de 
Rentenversicherung ook verantwoordelijkheid voor de claimbeoordeling, 
toekenning, begeleiding en uitbetaling van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Op het moment dat de werknemer wegens een (chronische) ziekte of 
bijvoorbeeld een ongeluk (niet arbeidsgerelateerd) niet in staat is te werken, 
kan er zoals gezegd onder bepaalde voorwaarden recht bestaan op een ‘Rente’ 
van de Rentenversicherung. De uitkering vergoedt het verschil in inkomen dat 
opgetreden is door de verminderde arbeidsgeschiktheid. Dit kan volledige 
arbeidsongeschiktheid zijn of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

Een verzekerde die een beroep doet op ‘Rente’ mag de pensioenleeftijd nog 
niet bereikt hebben. Daarnaast toetst de Rentenversicherung op basis van het 
medisch dossier altijd of er mogelijkheden zijn om weer te hervatten in werk. 
De mogelijkheid dat er een onnodig beroep gedaan wordt op de uitkering 
kan hiermee beter onderzocht worden. Is er sprake van een toetsing van het 
medisch dossier, omdat er gegronde redenen bestaan voor de aanname dat 
de werknemer weer in werk kan hervatten, dan zit de verzekerde niet zonder 
inkomen. De overgangstijd, zoals deze periode wordt aangeduid, wordt 
betaald door de Arbeitsagentur für Arbeit. 15 

Blijkt na onderzoek in de overgangstijd dat het niet mogelijk is om binnen 
afzienbare tijd weer te hervatten in werk en daarmee zelf voor het 

15 De Bundesagentur für Arbeit is een landelijke organisatie voor het bemiddelen van en naar  
 werk. Gerichte re-integratie vanuit werkloosheid en bijstand is hun speerpunt. Daarnaast doen 
 zij arbeidsmarktonderzoek.
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levensonderhoud te zorgen, dan doet de Rentenversicherung de 
claimbeoordeling voor de uitkering. 

Claimbeoordeling
De Rentenversicherung toetst of de werknemer volledig of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt is. Is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschikt-
heid, dan wordt onderzocht of door interventies volledige arbeidsgeschikt-
heid gerealiseerd kan worden. Deze interventies worden ‘Rehabilitations-
maßnahmen’ genoemd. Deze toetsing wordt over het algemeen gedaan 
aan de hand van de medische verklaring van de huisarts of de behandelend 
specialist, op dezelfde wijze als bij de toekenning van de loondoorbetaling 
en het ziekengeld. In bijzondere gevallen, waarbij een extra toetsing nodig is 
door een andere arts, stelt de Rentenversicherung een eigen arts voor.
Er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, wanneer de werknemer 
minder dan drie uur per dag kan werken. Er is sprake van gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid wanneer de werknemer tussen de drie en zes uur 
per dag kan werken. Bij een arbeidscapaciteit van meer dan zes uur per dag 
bestaat er geen recht op ‘Rente’.
Claudia krijgt een keuring door een arts van de Rentenversicherung. Deze 
arts beoordeelt of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en of Claudia 
door interventies weer (gedeeltelijk) kan gaan werken. Normaal gesproken 
was de verklaring van de huisarts en de behandelend arts voldoende voor 
de Rentenversicherung om de claim op een uitkering toe te kennen. Maar 
omdat er bij Claudia sprake is van meervoudige problematiek, wil haar 
Rentenversicherung de claim goed onderbouwd hebben door meerdere 
artsen.

Hoogte en duur arbeidsongeschiktheidsuitkering
De arts van de Rentenversicherung bepaalt dat Claudia nog in staat is 
om minimaal drie uur, maar minder dan zes uur per dag te werken. Dit 
houdt in dat Claudia gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De hoogte van 
haar uitkering wordt dan ook gebaseerd op deze gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid. Het is doorgaans de helft van het bedrag van de volledige 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Daarnaast kent de berekening van de hoogte van de uitkering een 
ingewikkelde systematiek: voor ieder jaar dat Claudia nog niet de 
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pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, houdt de Rentenversicherung 
een percentage in op haar uitkering. Voor het exact berekenen van de Rente 
worden specialisten ingeschakeld, zodat de verzekerde een realistisch 
inkomensplaatje heeft gedurende de tijd van de uitkering.

Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
Om toch nog een relatief gunstig inkomen te houden, is Claudia gedwongen 
om naast haar uitkering een baan te zoeken. Ze heeft namelijk nog een aantal 
uur per dag over waarin ze kan werken en op grond van haar inkomensverlies, 
heeft ze een grote prikkel om bij haar oude werkgever te blijven werken of 
een baan te zoeken.

Naast het zoeken naar werk heeft Claudia nog twee andere verplichtingen. 
De eerste gaat over de looptijd van de uitkering. Bij gedeeltelijke arbeidson-
geschiktheid bestaat er een reële kans op werkhervatting of volledig herstel. 
Dit wordt regelmatig getoetst door een arts van de Rentenversicherung. 
Claudia zal in de regel ieder jaar een herkeuring krijgen om te bepalen of er 
sprake is van een toename of afname van de arbeidsongeschiktheid. Ze kan 
niet tot haar pensioenleeftijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijven, dus 
binnen één tot drie jaar na toekenning van de uitkering zal er een moment 
optreden dat zij of volledig arbeidsongeschikt verklaard zal worden of volledig 
arbeidsgeschikt geacht zal worden. Dit heeft dan gevolgen voor haar 
uitkering.

Inkomen naast uitkering – wanneer herbeoordeling
In Nederland mag de werknemer in de WIA bijverdienen. Zodra de werknemer 
meer verdient dan de restverdiencapaciteit, krijgt deze een herbeoordeling en 
kan de uitkering worden stopgezet. Er is dan geen recht meer op WIA. Is dit in 
Duitsland ook zo?

In Duitsland krijgt de verzekerde Rente bij volledige of gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid. Er mag worden gewerkt naast de uitkering:
bij volledige arbeidsongeschiktheid mag er een maximumbedrag van € 450,- 
per maand bijverdiend worden. 

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid mag er bijverdiend worden al 
naar gelang de hoogte van het oude inkomen en de bepalingen voor 
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bijverdiensten die in de voorwaarden van de Rentenversicherung zijn 
vastgelegd. De leeftijd van de verzekerde bijvoorbeeld is een belangrijke 
graadmeter voor de hoogte van de bijverdiensten.

Als wij dit toetsen aan de casus van Claudia en het blijkt dat zij gedurende 
haar uitkering meer verdient dan vooraf is vastgelegd, dan kan haar uitkering 
worden stopgezet. Haar inkomsten met werk kunnen net zo hoog zijn als de 
uitkering, dus de noodzaak voor ondersteuning van de Rentenversicherung is 
niet meer urgent aanwezig. Het belangrijkste verschil met Nederland is echter, 
dat Claudia niet haar rechten kwijtraakt. Haar uitkering wordt stopgezet, maar 
zodra zij met werk minder gaat verdienen, betaalt de Rentenversicherung 
weer haar uitkering uit. Het is daarmee een ‘slapend’ recht op Rente, wanneer 
de inkomsten met werk hoger uitvallen dan de uitkering.

Financiering langdurige arbeidsongeschiktheid
Het grootste verschil met Nederland is dat Claudia pas recht op Rente 
kan hebben, wanneer zij minimaal vijf jaar verzekerd is geweest voor 
arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende premie heeft afgedragen over 
haar brutoloon. In 2014 is de bijdrage voor langdurige arbeidsongeschiktheid 
in Duitsland als volgt: 18,90% over het brutoloon van de werknemer, 
evenredig gedragen door werkgever en werknemer. Beide partijen betalen 
dus maandelijks 9,45% premie voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Is 
Claudia niet lang genoeg verzekerd geweest voor de Rentenversicherung, dan 
bestaat er in principe geen recht op een uitkering voor haar, uitzonderingen 
daargelaten.

Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer bij ziekte

Premiebetaling aan 
Rentenversicherung

Hoogte premie 
Rentenversicherung 

Financiering Rentenversicherung Werknemer  Werkgever

9,45% 9,45% premie 
totaal
18,9%
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4.3  Denemarken
Beleid
In Denemarken bestaat er alleen recht op een arbeidsongeschiktheids-
uitkering wanneer er sprake is van ernstige medische gebreken of een grote 
achterstand op de arbeidsmarkt door de ziekte of handicap. Wordt aan deze 
voorwaarde voldaan, dan bestaat er na afloop van het ziekengeld recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Verantwoordelijke instantie
De gemeente is de uitvoerende instantie en de jobcoach toetst eerst of er 
door rehabilitatie begonnen kan worden in een zogenoemde flexbaan. De 
rehabilitatie kan net als in Duitsland een medische interventie zijn of gericht 
zijn op bijscholing of omscholing. Is dit mogelijk, maar geldt voor de overgang 
naar de flexbaan een wachttijd, dan betaalt de gemeente een uitkering tijdens 
de wachttijd. 

Claimbeoordeling
Wanneer de jobcoach van de gemeente beoordeelt of er al dan niet sprake is 
van langdurige arbeidsongeschiktheid, vraagt hij hiertoe medische informatie 
op bij behandelend artsen of specialisten of vraagt om een second opinion 
van de medische informatie. Dit alles wordt gedaan om te toetsen of de claim 
op de arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht kan worden toegewezen.
In Denemarken is er in principe geen sprake van gedeeltelijke of tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid. Herbeoordelingen worden door de gemeente echter 
regelmatig uitgevoerd, om te toetsen of de arbeidsongeschiktheid blijvend is. 

Hoogte en duur uitkering
Claudia krijgt in verband met haar meervoudige problematiek een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering, omdat in het eerste jaar een terugkeer op de 
arbeidsmarkt niet te realiseren valt. Haar jobcoach bij de gemeente heeft 
dit op basis van haar medische dossier geconstateerd. De hoogte van de 
uitkering is 90% van haar laatstverdiende loon.

Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
Doordat er wel re-integratiekansen aanwezig zijn en Claudia kan hervatten 
in werk, krijgt zij ieder jaar een herbeoordeling. Haar jobcoach begeleidt haar 
bij het zoeken naar een passende baan en Claudia krijgt hiervoor training, 
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bijscholing en omscholing aangeboden. Daarnaast krijgt zij in het kader van 
de re-integratie een interventie bij een psycholoog, om grip te krijgen op haar 
psychische problematiek. 

Claudia weet ook dat wanneer zij geen baan vindt en niet meer arbeids-
ongeschikt is, zij recht heeft op maximaal een jaar werkloosheidsuitkering 
en dat daarna alleen de bijstand nog rest. Vanwege deze korte termijnen 
binnen de uitkeringen, 12 maanden ziekengeld en 12 maanden WW, is er een 
noodzaak om in werk te hervatten vanuit de uitkering en voldoende inkomen 
te houden. 

Denemarken besteedt veel geld aan arbeidsmarktsubsidies, om langdurige 
arbeidsongeschikten te laten re-integreren bij reguliere werkgevers. 
Voor Claudia is dit een voordeel om structureel te kunnen hervatten in 
een passende baan. Deze begeleiding kan gerealiseerd worden door de 
arbeidsmarktbijdrage van 8% die iedere werknemer in Denemarken afdraagt 
om de sociale zekerheid te financieren. 

Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer bij ziekte

Premiebijdrage Arbeidsmarktbijdrage

Financiering 
arbeidsongeschiktheidsuitkering Werknemer  Werkgever

loon-
belasting

8% premie 
totaal

8%
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4.4  Polen
Beleid
In Polen krijgt Claudia zes weken voor de afloop van haar ziekengeld recht op 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering, oftewel een rehabilitatie-uitkering. De 
claim op de uitkering is al eerder gedaan, namelijk bij de eerste ziekmelding 
bij de werkgever. De huisarts heeft toen een medisch attest opgesteld, met 
daarop de diagnose en de duur van de ziekte.

Verantwoordelijke instantie
Bij de overgang van het ziekengeld naar de rehabilitatie-uitkering toetst de 
verzekeringsarts van de ZUS of de oorzaak van arbeidsongeschiktheid nog 
aanwezig is en of de claim op een uitkering terecht is. Blijkt dit zo te zijn, dan 
kent de verzekeringsarts de rehabilitatie-uitkering toe.

Claimbeoordeling
Claudia wordt door de verzekeringsarts gezien en deze oordeelt dat er nog 
sprake is van een kans op herstel. Dat houdt in, dat Claudia de rehabilitatie-
uitkering krijgt en dat de verzekeringsarts meteen een moment bepaalt voor 
de herkeuring. Deze herkeuring vindt doorgaans plaats uiterlijk na een jaar 
arbeidsongeschiktheid. De verzekeringsarts toetst bij de herkeuring of er nog 
steeds sprake is van een kans op herstel en of er nog recht bestaat op een 
rehabilitatie-uitkering.

Hoogte en duur uitkering
Claudia krijgt een rehabilitatie-uitkering, omdat er nog sprake is van kans op 
herstel. Ze krijgt maximaal een jaar een uitkering, maar dit kan korter zijn. 
De verzekeringsarts heeft namelijk inspraak over de duur van de uitkering. 
Wanneer de arts van mening is dat er binnen een half jaar na toekenning van 
de uitkering een verbetering van de ziekte kan optreden, krijgt Claudia al na 
een half jaar een herkeuring.

De hoogte van de uitkering is in de eerste drie maanden 90% van het 
laatstverdiende loon in de referteperiode. Als er daarna nog steeds recht op 
de rehabilitatie-uitkering bestaat, is de hoogte 75% van het laatstverdiende 
loon in de referteperiode. Is er echter sprake van ziekte ten gevolge van 
zwangerschap, beroepsziekte of een bedrijfsongeval, dan is de hoogte van 
de uitkering 100% van het laatstverdiende loon in de referteperiode.
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Begeleiding bij terugkeer naar eigen werk, aangepast werk of ander werk
De verzekeringsarts kan tevens interventies inzetten om Claudia weer te laten 
terugkeren naar werk. De arts bepaalt welke interventies dit zullen zijn om 
het herstel te bevorderen. De interventie wordt betaald door de ZUS en na 
afloop van het interventie-traject vindt er altijd een herkeuring plaats door 
de verzekeringsarts.

Financiering langdurige arbeidsongeschiktheid
Claudia heeft net als in Duitsland alleen recht op een arbeidsongeschiktheids-
uitkering wanneer zij premies afgedragen heeft voor de sociale zekerheid 
inzake arbeidsongeschiktheid. De premie hiervoor wordt door werkgever en 
werknemer betaald, samen is het 8%. De werkgever betaalt 6,5% premie, de 
werknemer betaalt 1,5% premie voor arbeidsongeschiktheid.

Lastenverdeling tussen werkgever en werknemer bij ziekte

 

Premie Zus

Werknemer  Werkgever

6,5% 1,5% premie 
totaal

8%

Premiebijdrage

Financiering ZUS
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4.5  Uitgelicht: begeleiding bij arbeidsongeschiktheid

claimbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Werknemer

Werkgever

UWV

Duur uitkering Maximaal tot bereiken pensioenleeftijd

Eventueel sanctie 
bij onvoldoende 
re-integratie- 
inspanningen

Levert re-integratie-
verslag aan  

Betaalt gedifferen-
tieerde premie naar 
hoogte uitkering 
werknemer

N E D E R L A N D :  P U B L I E K

WIA-
keuring

WIA-
aanvraag 
indienen 

Uitkering 
toegekend

Hoogte al 
naar gelang 
arbeids-
ongeschikt-
heid

Moet 
meewerken 
aan 
re-integratie

Uitbetalen 
uitkering

Claim-
beoordeling 
uitkering 

Re-integratie 
begeleiding 

Herbeoordeling 
uitvoeren (niet 
structureel en/
of regelmatig

claimbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Verzekerde

Rentenversicherung

Duur uitkering Volledige arbeids-
ongeschiktheid maximaal tot 
pensioenleeftijd

Meewerken 
aan 
medisch 
onderzoek

Betaalt 
uitkering 
uit 

Bij gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid 1 tot 3 jaar 

Aanvraag 
Rente 

Claimbe-
oordeling

Hoogte uit-
kering al 
naar gelang 
bestaan 
arbeidson-
geschiktheid 

Zet 
interventies 
in 

Re-
integreren 
om inkomen 
stabiel te 
houden

Begeleidt 
zo nodig bij 
re-integratie

Rente = 
armoedeval

Regelmatig 
en 
structureel 
herbeoor-
deling

D U I T S L A N D :  P U B L I E K
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claimbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Verzekerde

Gemeente

Duur uitkering

Betaalt 
uitkering 
uit 

Claim-
beoordeling

Interventies Zet re-
integratie 
in 

Regelmatig 
herbeoor-
deling

D E N E M A R K E N :  P U B L I E K

90% uitkering Ziekmelding 
bij 
gemeente 

Meewerken 
aan medisch 
onderzoek 

Meewerken 
aan 
re-integratie

Alleen bij uitzondering 
verlenging

Maximaal 12 maanden 

claimbeoordeling bij arbeidsongeschiktheid
VERANTWOORDELIJKE 
PARTIJ RECHTEN/VERPLICHTINGEN

Verzekerde

ZUS

Duur uitkering Alleen bij uitzondering 
verlenging

90%/75% 
uitkering

Maximaal 12 maanden 

Ziekmelding 
automatisch 
bij ZUS 

Moet mee-
werken aan 
interventies 

Re-integratie-
plicht

P O L E N :  P U B L I E K

Medisch 
onderzoek

Claim-
beoordeling
door verze-
keringsarts

Betaalt 
uitkering 
uit 

interventies 
inzetten 

Regelmatig 
herbeoor-
deling
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4.6  Uitgelicht: bruggenhoofd financiering sociale zekerheid
In hoofdstuk 3 en 4 konden we lezen hoe de implementatie van het beleid 
rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid is vormgegeven. De begeleiding, 
de verantwoordelijke instanties en de hoogte van de loondoorbetaling, het 
ziekengeld en de uitkering zijn hierbij van belang. 

Omdat dit boek de verschillen beschrijft tussen Nederland en de onderzochte 
landen, gaan wij in deze paragraaf uit van de economische gevolgen voor 
Nederland van het gevoerde sociale beleid. De kosten die werkgevers in 
Nederland betalen, liggen namelijk beduidend hoger dan in de landen 
om ons heen. Nederland kent alleen een privaat gefinancierd stelsel van 
loondoorbetaling bij ziekte: de werkgever betaalt alles. Daarnaast is de 
werkgever ook nog in grote mate verantwoordelijk voor de kosten van zijn 
werknemer in de WIA-uitkering. De werknemer draagt hier weinig tot niets 
aan bij. Er is geen sprake van premiebetaling door werknemers voor de sociale 
zekerheid, zoals in de andere landen wel het geval is. De kosten voor verzuim 
en arbeidsongeschiktheid zijn in Nederland voor werkgevers steeds minder 
beheersbaar.

Om kort toe te lichten hoeveel geld de sociale zekerheid in Nederland op 
jaarbasis kost, volgen hier enkele cijfers uit de Miljoenennota van 2015:

Het bruto binnenlands product (bbp) voor 2015 is geraamd op 650 miljard 
euro. De kosten voor sociale zekerheid (zorg en sociale zekerheid en 
arbeidsmarkt samen) bedragen afgerond 150 miljard euro in 2015. 

De kosten voor sociale zekerheid in 2015 bedragen daarmee bijna 25% van 
het totale bruto binnenlands product! Een kwart van onze inkomens wordt 
uitgegeven aan sociale zekerheid. En dit is alleen het gedeelte dat via de 
overheid gefinancierd wordt. De bijdrage die werkgevers leveren aan sociale 
zekerheid wordt vele malen hoger ingeschat. De gevolgen hiervan zullen 
duidelijk zijn en worden aan de hand van een voorbeeld toegelicht.
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Casus
Praktijkvoorbeeld risicoselectie werkgevers
Een leraar is wegens een gehoorbeschadiging uitgevallen en kan zijn 
bedongen arbeid niet meer uitvoeren, namelijk het lesgeven aan leerlingen 
uit groep 7 en 8. Omdat hij graag wilde blijven werken, heeft hij zich laten 
omscholen. Hiermee zouden zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden. 
Na de omscholing heeft hij bij een aantal vrijwilligerstrajecten specifieke 
werkervaring opgedaan op zijn vakgebied en is hij gaan solliciteren naar een 
echte baan. Met een doelgroepverklaring van het UWV in de hand, want het 
gaat hier om een oudere uitkeringsgerechtigde (WW), solliciteert hij op de 
beschikbare vacatures. Hij wordt na een aantal afwijzingen toch aangenomen, 
omdat deze werkgever vooral de doelgroepverklaring erg interessant vindt. 
Want een korting op de werknemerspremies is altijd mooi meegenomen!

Maar dan slaat het noodlot toe: de reisafstand is redelijk groot en doordat de 
werknemer al enige tijd uit het reguliere arbeidsproces is geweest, heeft hij 
moeite om snel te wennen aan het werkritme. Het gaat allemaal wel goed, 
alleen iets langzamer dan bij een werknemer zonder achterstand op de 
arbeidsmarkt. De werkgever ziet dit voor zijn ogen gebeuren en wordt opeens 
erg ongerust. Wat als zijn kersverse werknemer zich na de proeftijd ziek meldt, 
omdat hij het werk toch niet aankan? Dan zit hij als werkgever gedurende het 
jaarcontract met de kosten van de loondoorbetaling. En daarna eventueel 
zelfs doorbelasting van een gedifferentieerde premie. Dus de werkgever 
besluit om het contract tijdens de proeftijd op te zeggen. Het is spijtig voor 
de werknemer, maar hij wil als werkgever niet het risico lopen op een jaar 
lang loondoorbetaling en re-integratiebegeleiding.

Dit is een recente casus en toont aan hoe gevoelig werkgevers zijn voor 
mogelijke risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hoe meer de 
financiële last bij de werkgevers neergelegd wordt, hoe meer werkgevers 
gedwongen zullen worden tot risicoselectie. En dit is vanuit maatschappelijk 
en sociaal oogpunt niet wenselijk. Werknemersrechten zijn erg belangrijk, 
maar hoe meer rechten werknemers hebben, hoe meer plichten de 
werkgevers krijgen. Daarmee is de balans zoek. En werkgevers zullen een 
uitweg zoeken om onder de verplichting uit te komen en de financiële lasten 
te reduceren. Hierin zal een middenweg gevonden moeten worden, zonder 
teveel eenzijdige druk en verantwoordelijkheid bij de werkgever neer te 
leggen. 
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5 Aanbevelingen OESO –  
Europese Code

In het rapport van de OESO, dat stamt uit 2008, zijn veel relevante 
aanbevelingen gedaan voor Nederland. De onderzoekers waren ervan  
onder de indruk dat Nederland met ingrijpende beleidswijzigingen in staat 
is geweest om het landelijk verzuimpercentage van 10% in de jaren 90  
terug te dringen. In 2013 was het verzuimpercentage 3,9% volgens cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is natuurlijk een 
indrukwekkende daling en het toont aan dat het betrekken van werkgevers 
bij het re-integratieproces invloed kan hebben op de hoogte van het verzuim.

Maar de OESO signaleerde wel een gevaar. Volgens de OESO was zichtbaar dat 
er nog steeds relatief veel beroep wordt gedaan op een uitkering. En dat de 
kosten voor deze uitkeringen en de kosten om het verzuim terug te dringen, 
enorm hoog zijn. Vooral in vergelijking met andere landen. Daarnaast baarde 
het de OESO ook zorgen dat de inkomenseis binnen de WGA 35-80% groep 
niet voldoende ondersteund werd met relevante re-integratiemaatregelen. 
Herbeoordelingen binnen de WGA brengen met zich mee dat werknemers 
minder arbeidsongeschikt zijn of dat er geen recht meer bestaat op een WIA-
uitkering. Deze werknemers vallen tussen wal en schip met als gevolg dat het 
risico op armoede binnen deze groep significant hoger is.

Rol betrokken partijen
In Nederland worden werkgevers gezien als onderdeel van de oplossing 
voor het beperken van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Dit verklaart 
ook de grote financiële verantwoordelijkheid die zij hebben bij verzuim, 
re-integratie en doorbelasting van gedifferentieerde premies. In Denemarken 
bijvoorbeeld, worden het beleid en de verantwoordelijkheid voor verzuim 
en arbeidsongeschiktheid gezien als een intrinsieke motivatie, die uit de 
samenleving voortkomt. De financiering vindt daardoor plaats door middel 
van premies. Iedereen draagt bij aan het betaalbaar houden van de sociale 
zekerheid. En de verantwoordelijkheid ligt niet grotendeel bij één partij, zoals 
in Nederland wel gebeurt.
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De veranderingen sinds de jaren 90 tonen voor Nederland aan dat een 
ingrijpende wijziging van het stelsel alleen mogelijk is wanneer de ‘status 
quo’ van het beleid niet langer geaccepteerd wordt. Het gevolg hiervan is dat 
je een beleid kunt implementeren, dat doorgrondelijk is en waarbij iedere 
betrokken partij weet wat er verwacht wordt. Daarbij hoort ook dat het UWV 
als uitvoeringsinstantie zijn rol transparant maakt. Als werkgevers afgerekend 
worden op het verzuimbeleid dat zij voeren, dan moet ook inzichtelijk zijn 
waarop zij getoetst worden. Want dit is niet altijd even duidelijk. Denk hierbij 
aan de hoeveelheid loonsancties die jaarlijks opgelegd worden, omdat 
werkgevers re-integratiekansen gemist (zouden) hebben. De OESO geeft 
zelfs de aanbeveling dat er ook een externe controle zou moeten komen op 
het UWV. Blijkt dat sommige vestigingen niet functioneren volgens de eigen 
richtlijnen, dan zullen er maatregelen moeten volgen.

Kijken we naar de algemene strekking van het OESO-onderzoek, dan kunnen 
we concluderen dat activering vanuit arbeidsongeschiktheid zeer zeker 
mogelijk en succesvol kan zijn, maar alleen in combinatie met duidelijke regels 
en strikte begeleiding. En die conclusie is ook toepasbaar op de inhoud van 
dit boek. Verzuim is universeel, maar de begeleiding, verdeling van de lasten 
en uitvoering van het beleid maken het verschil of het risico van verzuim en 
arbeidsongeschiktheid in een samenleving beheersbaar is.
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6 Conclusies

In hoofdstuk 2 gaven we aan dat dit boek een uitwerking tracht geven op 
de vraag of Nederland als gidsland kan dienen binnen de sociale zekerheid 
of dat het zich steeds verder af beweegt van de landen om ons heen. 

In de onderzochte Europese landen wordt getoetst welke arbeids-
mogelijkheden de werknemer nog heeft. Op basis van deze mogelijkheden 
worden de re-integratie- en interventiemaatregelen volledig ingericht om 
werkhervatting te realiseren.

In Nederland wordt ook getoetst welke arbeidsmogelijkheden de werknemer 
nog heeft, maar dit wordt gekoppeld aan verlies aan verdienvermogen. 
Hiermee heeft de werknemer in theorie nog verdiencapaciteit en dus 
arbeidsmogelijkheden, maar vervolgens is er weinig tot geen begeleiding om 
deze mogelijkheden te benutten. Met als gevolg dat er een langdurig beroep 
wordt gedaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Door het onderscheid privaat en publiek is er een verschil in de uitvoering 
van het beleid in de onderzochte landen. Dit houdt in dat er verschillende 
verantwoordelijke partijen zijn, maar ook een verdeling van de lasten 
tussen de betrokken partijen. Nederland wijkt hierin sterk af van Duitsland, 
Denemarken en Polen. 

Nederland maakt geen onderscheid tussen private en publieke verzekering 
van verzuim en arbeidsongeschiktheid. In Nederland is de werkgever twaalf 
jaar lang financieel verantwoordelijk: per werknemer kan dit oplopen tot een 
bedrag van € 250.000. De financiële druk die werkgevers hierdoor voelen, zal 
in de toekomst alleen maar toenemen. En dat kan de economische positie van 
het Nederlandse bedrijfsleven niet ten goede komen.

Financiële risico’s vs. verdeling lasten verzuim en arbeidsongeschiktheid
De financiering van verzuim en arbeidsongeschiktheid is in de onderzochte 
landen zeer verschillend ten opzichte van Nederland. In Duitsland, 
Denemarken en Polen is er meer balans tussen de bijdrage van werkgever en 
werknemer aan de sociale zekerheid.
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In Nederland wordt alles aan één kant van de balans gezet, namelijk aan de 
kant van de werkgever. De beheersing van de financiële last is daarmee erg 
moeilijk, op de lasten is nauwelijks controle. Kosten worden herplaatst, dus 
door zo min mogelijk risico aan te gaan met werknemers die een achterstand 
op de arbeidsmarkt hebben. Dit komt de door de overheid zo gewenste 
arbeidsmarktparticipatie niet ten goede en zorgt voor een scheiding tussen 
gezonde en beperkte werknemers.

Een oplossing kan zijn om de kosten beheersbaar te maken in plaats van alle 
risico’s proberen te mijden. Op dit moment zijn werkgevers wel in staat om de 
kosten te betalen, maar doordat werknemers zich niet laten sturen tijdens de 
re-integratie, is er geen overzicht meer op de kosten. En wanneer de schade 
zich openbaart, bijvoorbeeld door instroom in de WIA-uitkering, is de kans op 
snelle en gerichte werkhervatting verkeken. En daarmee op reductie van de 
kosten voor de werkgever.

Het geleidelijk en gedeeltelijk verleggen van de eenzijdige financieringsdruk 
bij werkgevers naar een meer eerlijke verdeling van de lasten, geniet 
de voorkeur. Met een betere verdeling van de lasten kun je werkgever 
én werknemer beter aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de 
re-integratie succesvol te maken. Dit houdt in dat werknemers ook zelf zullen 
moeten gaan meebetalen aan hun uitkering. Vooralsnog zal dit niet haalbaar 
zijn, maar het behoort zeker tot de mogelijkheden in de nabije toekomst.

Om af te sluiten met een positief geluid: de verantwoordelijkheid die 
werkgevers krijgen en nemen bij de re-integratie kan succesvol zijn om 
werknemers snel en gericht weer te laten hervatten in werk. Lukt het ons in 
Nederland om dit beleid zo te herstructureren dat werknemers meer verplicht 
worden tot re-integratie, dan kunnen zij niet alleen meer gebruikmaken van 
hun rechten. Ze moeten actief voldoen aan hun verplichtingen. En wanneer 
wij de mogelijkheid benutten tot herverdeling van de lasten en daarmee ons 
sociale stelsel betaalbaar houden, zal er in de toekomst een mogelijkheid 
zijn dat wij als gidsland kunnen dienen. Maar op dit moment is het erg lastig 
om gezien de financiële lasten, economische gevolgen en vrijblijvendheid 
gedurende het re-integratieproces, vol te houden dat Nederland een gidsland 
is op het gebied van sociale zekerheid.
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Epiloog door Marjol Nikkels-Agema, directeur CS Opleidingen BV

Meer kijk op sociale zekerheid

Waarom kijken we als CS Opleidingen naar Europa en vergelijken we het 
stelsel van Nederland met andere landen? Waarom maken we tijd bij onze 
collega Kim Houwers vrij om een dergelijk onderzoek te kunnen verrichten? 
Het antwoord is eenvoudig: omdat de politieke intenties en de praktijk 
momenteel niet op elkaar aansluiten. We kunnen wel heel trots op ons stelsel 
zijn en denken dat we dit sociale beleid nog jaren vol kunnen houden. Dit is 
echter een illusie. De bestaanszekerheid van ons stelsel kan op dit moment al 
niet meer gegarandeerd worden. En nieuw politiek ingrijpen op het gebied 
van sociale zekerheid raakt momenteel met name de echt kwetsbare groepen 
(zoals de Wsw’ers met de komst van de Participatiewet). 

Ons stelsel lijkt zo sociaal, maar de wijze waarop we invulling geven aan het 
beleid is niet sociaal. Uitkeringsgerechtigden komen namelijk op een grote 
achterstand op de arbeidsmarkt te staan, zonder dat dit nodig is. Nadat 
mensen in een uitkeringssituatie zijn gekomen, worden hen vervolgens weer 
uitkeringsrechten ontnomen door nieuwe wetswijzigingen die arbeidsmarkt-
participatie beogen, maar het tegenovergestelde bereiken. Deze afbouw 
van het sociale stelsel is te verklaren, want het wordt ingezet om de betaal-
baarheid te blijven waarborgen. Zelfs voor Nederland, een rijk land door de 
’aardgasbel,’ is het stelsel onbetaalbaar aan het worden. De bezuinigingen 
gaan de komende jaren nog in rap tempo door. Gevolg is dat er stinkende 
wonden ontstaan, uitkeringsrechten worden ontnomen en mensen zonder 
arbeidsmarktperspectief fors in inkomen terugvallen. Verkapte armoede is 
het gevolg en wordt een maatschappelijk probleem. 

Waarom werkten we niet op het moment dat er nog wel arbeidsmogelijk-
heden waren? Hoe stimuleer je mensen om weer aan het werk te gaan indien 
ze er met werken minder dan 100 euro in de maand op vooruit gaan? Of 
wat ook voorkomt, er zelfs financieel op achteruit gaan indien ze de baan 
accepteren. Het is niet eenvoudig om mensen aan het werk te krijgen nadat 
ze langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest.
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Of we het leuk vinden of niet, vandaag de dag leven mensen met een 
volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering in een schijnzekerheid. Bij een 
eerstvolgende herbeoordeling kan de beschikking zo maar anders uitvallen, 
waardoor er geen recht meer is op een volledige arbeidsongeschiktheids-
uitkering . Wat gebeurt er dan met deze mensen? We stellen een sociaal land 
te zijn, maar aan dit beleid is niets sociaals. Hetzelfde geldt voor cao’s waarbij 
de werkgever vijf jaar volop voor de werknemer moet zorgen en na afloop van 
die vijf jaar de werknemer laten vallen zonder enig perspectief op een baan. 
Dan moet de werknemer rond zien te komen van een minimumuitkering, als 
daar al recht op bestaat. De beste re-integratiekansen zijn al geweest op het 
moment dat de werknemer bij de werkgever in dienst was. 

Politiek mooie woorden
 De afgelopen jaren hebben de verschillende kabinetten benoemd dat de 
beste sociale zekerheid het hebben van werk is. Volgens de politiek is dit nog 
altijd bij voorkeur een vaste baan, maar niemand kan om de grote groep 
flexibele arbeidskrachten (20% van de beroepsbevolking) heen. Bij elke 
(nieuwe) wet is een prachtige memorie van toelichting vol goede bedoelingen 
geschreven. Elke politieke partij is uiteraard van mening dat we de echte 
kwetsbare personen die niet kunnen werken, moeten beschermen. Oftewel 
de zorg moet blijven voor de burgers die het echt nodig hebben en zich niet 
zelf kunnen redden. En voor het tijdelijk wegvallen van inkomen (kortdurende 
werkloosheid of kortdurende ziekte) moet er ook bestaanszekerheid zijn, maar 
dan wel met allerlei verplichtingen om zo snel mogelijk weer aan het werk 
te gaan. Politiek gezien mooie woorden. In de huidige re-integratiepraktijk 
merken we dat er met de goudgerande cao-regelingen (twee jaar 100% loon-
doorbetaling bij ziekte en daarna uitgebreide WGA-hiaatverzekeringen) voor 
werknemers financieel gezien geen re-integratieprikkel is. Is dit het geval, dan 
heeft de re-integratie vrijwel geen kans van slagen, behalve voor de intrinsiek 
gemotiveerde werknemers die koste wat het kost zelf aan het werk willen. 

Een activerende sociale zekerheid
Een activerende sociale zekerheid is het toverwoord, oftewel zowel inkomens-
zekerheid bieden als verplichtingen en financiële prikkels gericht op het 
aanvaarden van werk. Waarbij voor het re-integreren van uitkerings-
gerechtigden met een arbeidsbeperking extra middelen beschikbaar zijn 
om ze aan het werk te helpen. Is betaalde arbeid niet haalbaar, dan liggen er 
maatschappelijke participatieverplichtingen. Kenmerk van het activerende 
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sociale zekerheidsstelsel is dus niet alleen maar het hebben van rechten,  
maar ook het aanvaarden van plichten. Als we kijken naar het resultaat van  
de huidige sociale zekerheid, dan liggen de financiële prikkels eenzijdig bij  
de werkgever. Voor de uitkeringsgerechtigde zou werken lonend moeten zijn. 
Dit is nog te weinig aan de orde. De komst van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA) heeft daar goede stappen in gezet. Echter, met de 
aanvullende verzekeringen via de private verzekeraars zijn veel werkprikkels 
weer teniet gedaan. Dit is alleen te doorbreken indien de overheid of de 
private verzekeraars zelf actief re-integratie gaan aanbieden en vervolgens bij 
weigering dit sanctioneren met het (gedeeltelijk of tijdelijk) stopzetten van 
uitkeringsrechten.

Re-integratie is vakwerk
Werken wie werken kan en waarbij werken weer lonend voor de mensen 
is. Dan blijft het zoeken naar de juiste baan voor de juiste persoon, zodat 
het werk ook op langere termijn vol te houden is. Re-integratie is vakwerk. 
Voor CS als opleidingsinstituut is het belangrijk dat wij de kennis over deze 
processen op grote schaal verspreiden. Maar vooral dat er eerlijke voorlichting 
komt voor werkgevers en werknemers over wat hun rechten en plichten 
zijn en hoe zij dit in de praktijk kunnen toepassen. De schijnzekerheid waar 
uitkeringsgerechtigden nu nog hun bestaanszekerheid op hebben gebouwd, 
is een groot dilemma. Kwetsbare burgers hebben geen alternatief meer 
wanneer zij hun sociale zekerheidsrechten verliezen. 

Het dilemma van de herbeoordelingen binnen de WIA
In maart 2012 werd ik voor het eerst geconfronteerd met de herbeoordelings-
beschikking  van een cliënt die eerst 80-100% arbeidsongeschikt was en bij 
de herbeoordeling nog maar 34,47%, oftewel geen WIA-recht meer. In de 
UWV-brief bij de beschikking stond vermeld dat hij nog twee maanden een 
uitkering behield en in die periode nog structureel functioneel beperkt (sfb) 
was. Na deze twee maanden was er geen sprake meer van een uitkering 
en een sfb-status en dus ook geen recht meer op de no-riskpolis. Voor de 
cliënt een persoonlijk drama, want zijn uitkering werd stopgezet en door het 
ontbreken van de no-riskpolis was het niet aantrekkelijk voor een nieuwe 
werkgever om hem in dienst te nemen. Met andere woorden, de kans op 
terugkeer naar werk werd op deze manier drastisch verkleind. We lobbyen om 
de no-riskpolis voor deze groep 35-minners wel te laten bestaan, gedurende 
vijf jaar na de herbeoordeling. De oplossing is eenvoudig en ook al binnen de 
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Tweede Kamer door ons aangedragen. Uit de wettekst artikel 29b lid 1c de 
tekst laten verwijderen: ‘op de eerste dag na afloop van de wachttijd’. Dan doet 
zich dit probleem niet meer voor.

De verruiming van de zogenaamde no-riskpolis is al jarenlang een discussie. 
Voor een snellere werkhervatting buiten het eigen bedrijf is het advies om al 
binnen de eerste twee verzuimjaren de no-riskpolis sneller van toepassing 
te laten zijn en niet eerst te wachten tot de WIA-keuring. Uiteraard kan 
de no-riskpolis alleen van toepassing zijn als duidelijk is dat terugkeer in 
eigen werk geen optie meer is en dat de eigen werkgever ook geen andere 
passende arbeid beschikbaar heeft.

Private verplichte werkvoorzieningen?
Aan de kant van de werkgevers zien we reeds een verharding ontstaan 
omdat de forse rekening voor verzuim en arbeidsongeschiktheid bij hen ligt. 
De verwachting is dat we meer en meer ‘harde’ inkoop van passend werk 
door werkgevers zullen zien, met de verplichting voor werknemers om deze 
arbeid te accepteren. Oftewel geen vrijblijvendheid meer bij het kiezen van 
werk tijdens een re-integratietraject maar opgelegde verplichtingen. Een 
ontwikkeling die met argusogen bekeken zal worden door werknemers 
en sociale partners, maar wettelijk gezien mogelijk is. In de wet is reeds 
geregeld dat werknemers en/of uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om 
passende arbeid te accepteren. Werkgevers en de private verzekeraars die 
te maken hebben met een grote schadelast, zouden veel sneller de gang 
naar de rechter kunnen maken wanneer de werknemer onvoldoende 
aan de re-integratie (mee)werkt. Werkgevers zullen aan de werknemers 
zwaardere re-integratie-eisen gaan stellen en harder gaan optreden indien 
de werknemer zich er niet aan houdt. De werkgevers respectievelijk private 
verzekeraars, gaan in de nabije toekomst zelf werk aanbieden waarbij er geen 
of minder vrijblijvendheid is om deze baan te weigeren. Worden de sociale 
werkvoorzieningen private werkvoorzieningen? Gaan de private verzekeraars 
deals maken om de uitkeringsgerechtigden die zij betalen aan het werk te 
helpen? Hoeveel rechtszaken gaan er komen wanneer de werknemer niet 
meewerkt aan re-integratie?

Juridisering
Momenteel kennen we weinig juridisering, hoewel er wel meer een 
claimcultuur aan het ontstaan is. Zolang de werknemer nog zijn inkomen 
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heeft, bijvoorbeeld in de WGA 80-100% situatie, is er geen aanleiding 
tot rechtszaken. En voor de WGA’ers 35-80% die een private WGA-hiaat 
uitgebreide verzekering hebben, is er ook geen enkele prikkel om het 
werk te gaan hervatten. Pas bij de inkomensterugval naar alleen een 
WGA-vervolguitkering wordt de werknemer financieel fors geraakt. Is de 
werkgever aansprakelijk voor deze inkomensterugval dan zullen we meer  
en meer aansprakelijkheidsstelling richting de werkgever gaan krijgen. 

Werkhervatting voorop: beperk loondoorbetaling door werkgever 
op 52 weken
Het politieke uitgangspunt is dat re-integratie de primaire verantwoordelijk-
heid is van werkgever en werknemer gezamenlijk. Met de komst van de Wet 
verbetering poortwachter in 2002 zijn de rechten en plichten, die werkgever 
en werknemer bij ziekteverzuim jegens elkaar hebben, al aangescherpt. 
Werkhervatting moet voorop staan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.  
Werkhervatting is ook mogelijk wanneer er sprake is ziekte of gebreken. 
Stilzitten en niets doen is geen optie meer, maar de huidige regelgeving met 
de lange loondoorbetalingsplicht voor werkgever stimuleert werknemers 
onvoldoende om snel in werk te hervatten. We missen al in de eerste 13 weken 
van verzuim re-integratiekansen. Toen het stelsel in 2004 gewijzigd werd in 
een loondoorbetalingsplicht van 104 weken voor de werkgever, misten we 
ook nog het effect van de vele spontane hersteldmeldingen voor destijds nog 
de WAO-keuring. Daarom kwam er een zogenaamde eerstejaarsevaluatie als 
een opschudmoment. Echter, dit opschudmoment heeft nooit de werking 
van de dreiging van een publieke uitkering. Er zijn zeker voordelen van 
de tweejaarsloondoorbetaling, echter we zien in de praktijk een te lange 
afwachtende houding juist vanwege de twee jaar loondoorbetaling. We 
pleiten voor een heroverweging van de duur van de loondoorbetalingsplicht 
voor werkgevers naar opnieuw 52 weken. Zeker sinds de komst van de Wet 
Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 
wordt de flexwerker in de Ziektewet na één jaar ziekte wel beoordeeld op 
basis van gangbare arbeid (algemeen geaccepteerde arbeid). Dit is een 
rechtsongelijkheid tussen vast en flex die niet wenselijk is en zelfs de vraag 
oproept of dit niet discriminerend is. 

Advies: eerder de arbeidsdeskundige inzetten
Bij een systeem met 52 weken loondoorbetaling voor de werkgever is het van 
belang om geen kans onbenut te laten. Indien mensen niet voor 26 weken 



86

weer (deels) aan het werk zijn, pleiten we ervoor om bij 26 weken ziekte een 
verplicht arbeidsdeskundig beoordelingsmoment in te lassen op basis van 
een functionele mogelijkhedenlijst (of inzetbaarheidsprofiel van de arts). 
Daarin wordt vastgesteld of en zo ja op welke termijn er mogelijkheden tot 
werk zijn of onder welke voorwaarden het werk reeds weer opgepakt kan 
worden binnen of buiten het eigen bedrijf. Zijn er arbeidsmogelijkheden, 
dan dient dit worden vastgelegd in een werkhervattingsplan. 

Advies: risicovrije periode
Verder merken we in de praktijk dat grotere werkgevers nauwelijks nog 
personeel durven aan te nemen, omdat de rekening ook voor de flexwerker de 
volle twaalf jaar bij de werkgever ligt. Het is niet te begrijpen dat wanneer een 
werknemer al in de eerste maand van verzuim langdurig arbeidsongeschikt 
raakt, de rekening daarvan voor twaalf jaar bij de werkgever ligt. We stellen 
een risicovrije periode voor van een half jaar die op andere wijze gefinancierd 
gaat worden (omslag over alle werkgevers en geen individuele toerekening). 
Oftewel dat werkgevers niet individueel afgerekend worden op uitval van de 
werknemer binnen een half jaar na aanvang dienstverband. 

Aandacht voor de privacyproblematiek
Verder wijzen we op de privacyproblematiek die sinds de Zembla-
uitzendingen en de controle van het College Bescherming Persoons-
gegevens volop in de aandacht is gekomen. Weliswaar op een wijze dat 
dit de verzuimmarkt, maar zeker ook de private verzekeraars enigszins lam 
heeft gelegd. Deze privacydiscussie bemoeilijkt het regieproces: in normale 
goede werkverhoudingen vertelt de werknemer veelal vrijwillig alle details. 
Weliswaar mogen de werkgever en de procesregisseur dit niet vastleggen. 
Er is wel een probleem indien de werknemer niet zelf vertelt wat er speelt 
en hij ook niet wil dat de bedrijfsarts dit doorgeeft. Immers het doorgeven 
door de arts of het verzuim privégerelateerd of werkgerelateerd is, valt onder 
het beroepsgeheim van de arts en mag hij alleen met toestemming van de 
werknemer delen. De kern van het probleem, namelijk de oorzaak van het 
verzuim dat bijvoorbeeld best in de werksituatie kan liggen, komt dan niet 
of veel te laat boven tafel. De sturing op een snelle werkhervatting wordt zo 
goed als onuitvoerbaar wanneer iedereen in zijn loopgraven kruipt en de 
schimmigheid over de oorzaak van het verzuim blijft bestaan.
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Deze loopgraven ontlopen is zeker nodig, want onderzoeken geven aan 
dat ongeveer 10% van alle verzuimsituaties gerelateerd zijn aan een 
arbeidsconflict. Behalve de kosten voor het verzuim komen daarbij kosten 
door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. 
Daarbij blijkt dat bedrijven ook veel geld kwijt zijn aan kosten voor juridische 
bijstand en afvloeiingsregelingen. In een bedrijf valt veel winst te behalen 
door hierop alert te zijn en conflictbeleid te ontwikkelen. Dit voorkomt veel 
leed en frustraties bij beide partijen. Conflicten moeten juist besproken en 
niet vermeden worden. 

Risque professionel – risque social
We brengen dit boek uit op een moment dat de discussie weer volop actueel 
is of er een splitsing moet komen tussen risque professionel en risque social. 
Deze discussie is ook ingegeven omdat de WIA (Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen) niet in overeenstemming is met het ILO-verdrag 121 
(Europese wetgeving). Onze nationale wetten dienen in overeenstemming 
te zijn met internationale verdragen die door Nederland zijn geratificeerd. 
De Commissie Donner heeft ten tijde van het maken van de ‘nieuwe WAO’ 
een aparte garantieregeling beroepsrisico’s voorgesteld omdat wellicht 
wel voorzien was dat de WIA zelf te weinig basis bood voor compensatie 
van inkomensverlies ten gevolge van een beroepsziekte of bedrijfsongeval. 
Integreren met de WIA is geen optie, omdat het systeem van de WIA ‘Werken 
loont’ onderuit gehaald wordt. Bij voldoende werken geldt de loonaanvulling 
en wordt de werknemer voldoende gecompenseerd. Echter bij onvoldoende 
werken is de zogenaamde vervolguitkering niet op het juiste niveau. 
Het ILO-verdrag 121 staat een inkomenstoets bij een uitkering voor een 
beroepsziekte of een bedrijfsongeval niet toe. Bovendien is de ondergrens 
in de WIA op 35% arbeidsongeschiktheid bij beroepsrisico’s te hoog. Dit 
zou volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) moeten liggen op 
tenminste 25% en bij een niet-substantieel arbeidsongeschiktheidspercentage 
tussen de 10 tot 25% zou een eenmalige uitkering moeten volgen. Alleen 
een percentage van 10% of minder arbeidsongeschiktheid mag buiten 
beschouwing worden gelaten. 

In 2005 is niet gekozen voor een regeling voor beroepsrisico’s (risque 
professionel) en privé-gerelateerde risico’s (risque social)s. Met name de 
spanning in de claimbeoordeling (wat is risque professionel en wat is 



risque social), een uitvoeringsorganisatie die daar niet op ingericht is en de 
angst voor juridisering hebben ertoe geleid dat de extra garantieregeling 
beroepsrisico’s er niet is gekomen.

Ook op dit moment is ons stelsel nog niet ingericht om beroepsziekten tijdig 
op te sporen en is de diagnostiek van beroepsziekten nog onvoldoende. Dit 
komt onder meer naar voren in het recente SER-advies (toekomst arbeids-
gerelateerde zorg) van september 2014. De SER adviseert ook dat de melding 
van beroepsziekten op verschillende punten verbeterd moet worden: een 
betere melding door bedrijfsartsen, grotere alertheid bij de huisartsen ten 
aanzien van de arbeidsgerelateerde problematiek en betere diagnostiek van 
beroepsziekten door versterking van de klinische geneeskunde. 

We streven ernaar om in 2015 een nieuw boek uit te brengen met het op 
dit moment lopende onderzoek hoe de uitvoering in andere landen t.a.v. 
de beroepsrisico’s vormgegeven is. Duidelijk is dat Nederland achterblijft 
qua inkomens- of werkgaranties voor degenen die te maken hebben met 
beroepsrisico’s. Anders gezegd, op het gebied van beroepsziekten zijn we  
nog een ontwikkelingsland. We kunnen veel leren van de manier waarop 
andere landen al generaties lang met beroepsziekten omgaan. Ons advies 
is om niet allerlei wielen zelf uit te vinden, maar te kijken welke wettelijke 
lijsten van beroepsziekten beschikbaar zijn, ook in Europese regelgeving  
en te kijken naar de wijze waarop de lasten van sociale zekerheid met 
premies voor werkgevers en werknemers verdeeld kunnen worden. 

Juiste balans en verbinding
We zullen als professionele opleidingsorganisatie met geaccrediteerde 
beroepsopleidingen steeds opnieuw de verplichtingen die voor werkgever 
en werknemer gelden onder de aandacht brengen en voor beiden het 
belang aantonen om snel in te zetten op re-integratie en een juiste balans 
te houden in de financiële prikkels voor zowel werkgever en werknemer. 
We zijn graag bereid onze praktijkkennis te delen en mee te denken over 
een toekomstbestendig en betaalbaar stelsel van de sociale zekerheid.

Marjol Nikkels-Agema
Apeldoorn, 4 oktober 2014


