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PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID 

en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte bij 

hernieuwde uitval 

 

Er bestaat veel onduidelijkheid ten aanzien van de vraagstelling of aangepast eigen werk 

nieuw bedongen arbeid is geworden of dat het kan worden beschouwd als passende arbeid 

naar aanleiding van eerdere uitval. Een cruciaal verschil, immers in het eerste geval (nieuw 

bedongen arbeid)  ziet de werkgever een nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 

van 104 weken tegemoet en geldt voor die periode het opzegverbod bij ziekte. 

De relevantie van dit vraagstuk is primair gelegen in die situaties waarin een werknemer 

minder dan 35% is afgeschat en in dienst blijft bij de oude werkgever. 

In dit themadossier wordt naast de behandeling van de toepasbare hoofdlijnen tevens 

aandacht besteed aan jurisprudentie. Bovendien wordt stil gestaan bij de aandachtspunten 

bij het vormgeven van het re-integratiebeleid. 
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1. AL DAN NIET EEN NIEUWE LOONDOORBETALINGSVERPLICHTING BIJ 

HERNIEUWDE UITVAL 

Indien een werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt wordt, is de werkgever gehouden 

aan een loondoorbetalingverplichting bij ziekte van 104 weken. Gedurende deze periode is 

de arbeidsongeschikte werknemer beschermd tegen ontslag door het opzegverbod bij 

ziekte. Maar hoe te handelen na deze periode van 104 weken? Door de complexe 

wetgeving is het voor de werkgever vaak niet helder wat exact de gevolgen zijn bij 

voortzetting of aanpassing van de bedongen arbeid en bijbehorende 

arbeidsovereenkomst. Hier zijn uiteenlopende financiële en juridische consequenties aan 

verbonden die voor de werkgever in eerste instantie vaak niet zichtbaar zijn. 

 

Periodes van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met een onderbreking van minder dan 4 

weken worden samengeteld. Deze samentelling is van toepassing ook indien de ongeschiktheid 

uit een andere oorzaak voortvloeit. Er wordt dan gesproken over samengesteld verzuim. Indien 

iemand langer dan 4 weken hersteld is geweest, gaat een nieuwe ziekteperiode en dus ook een 

nieuwe wachttijd voor de WIA lopen. Na 104 weken ziekte kan er een recht bestaan op een WIA-

uitkering.  

De vuistregel is dat bij het aangaan van een nieuw contract of het tewerkstellen in nieuw 

bedongen arbeid, de werkgever bij hernieuwde uitval wederom gehouden is aan een  

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van 104 weken.  

Blijft de werknemer gedeeltelijk werkzaam in de oude bedongen arbeid dan geldt geen nieuwe 

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Immers, indien de werknemer gedeeltelijk heeft hervat in 

de oude bedongen arbeid, dan is hij nooit volledig hersteld geweest. Indien de werknemer 

volledig heeft hervat in de oude bedongen arbeid, dan is reeds in een eerder stadium  voldaan 

aan de loondoorbetalingsplicht van 104 weken voor diezelfde bedongen arbeid. De relevantie ten 

aanzien van het ontstaan van een eventuele nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij hernieuwde 

uitval is primair gelegen in die scenario’s waarin de werknemer minder dan 35% 

arbeidsongeschikt wordt bevonden en in dienst blijft van de oude werkgever. Wanneer er wel 

sprake is van een werknemer met een WGA / IVA uitkering die met loonwaarde in dienst blijft bij 

de bestaande werkgever, dan heeft de werkgever gedurende de eerste vijf jaar na het in dienst 

houden recht op Ziektewet vangnet. Er is weliswaar alleen recht op een Ziektewet vangnet indien 

er sprake is van een nieuwe loondoorbetalingsplicht door de werkgever. Hier is sprake van indien 

de werknemer nieuw bedongen arbeid verricht of dat hij een nieuw contract heeft gekregen.  

 

Voor de 35-minner die in dienst blijft, geldt het recht op de Ziektewet vangnet niet. Gaat de 35-

minner over naar een nieuwe werkgever dan is er veelal ook geen probleem omdat dan, voor de 

nieuwe werkgever, de No-riskpolis van kracht is. dit houdt in dat er recht is op Ziektewet vangnet 

gedurende de eerste vijf jaar van indiensttreding en dat ziekte binnen die periode ook niet leidt tot 

een verhoging van de WGA gedifferentieerde premie of doorbelasting aan de WGA eigen 

risicodrager.  
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De No-riskpolis (*) wordt gehanteerd in de onderstaande situaties en geldt voor een periode van 

5 jaar na indiensttreding: 

 De werknemer is bij WIA keuring minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden, kan niet 

blijven bij de oude werkgever en kan niet meer werken in de oude arbeid en heeft 13 weken 

voor de WIA keuring (bij het actueel oordeel) niet elders een dienstverband. Deze persoon is 

alleen op basis van deze voorwaarden structureel functioneel beperkt (SFB)  en dat geeft  

recht op de no-riskpolis indien hij binnen vijf jaar na de WIA beoordeling in dienst treedt bij 

een nieuwe werkgever; 

 De werknemer is bij WIA keuring in aanmerking gekomen voor een WIA-uitkering (WGA of 

IVA) en gaat aan het werk bij een nieuwe werkgever 

 
(*) Nb. De no-riskpolis geldt in meer situaties, zoals bij het in dienst nemen van personen met een WAO, WAZ of Wajong 

uitkering of die de afgelopen vijf jaar nog een uitkering hebben gehad. Voor Wajongers is er zelfs geen beperking qua 

duur.  

  

 

2. PASSENDE ARBEID OF BEDONGEN ARBEID 

 

Zoals reeds gesteld zijn de onduidelijkheden gelegen in die situatie waarin de werknemer 

minder dan 35% arbeidsongeschikt is bevonden en in dienst blijft bij de oude werkgever.  

 

Wel een nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij hernieuwde uitval 

Vaak blijven werknemers in dienst in andere (passende) werkzaamheden. In dat geval is er sprake 

van zogenaamde nieuw bedongen arbeid. De werkgever wordt bij hernieuwde uitval opnieuw 

gehouden aan de loondoorbetaling bij ziekte gedurende een periode van maximaal 104 weken. 

Gegeven het feit dat de No-riskpolis niet van kracht is bestaat er geen recht op Ziektewet Vangnet. 

Immers, deze regeling is enkel toepasbaar gedurende vijf jaar na de WIA keuring voor een bestaande 

werkgever die iemand in dienst houdt die een IVA of WGA uitkering heeft. Echter een werknemer met 

een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder 35% heeft geen recht op een WIA-uitkering.  

 

Geen nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij hernieuwde uitval 

Indien de werknemer na het doorlopen van de wachttijd (deels) heeft hervat in de oorspronkelijk 

bedongen arbeid, geldt er geen nieuwe loondoorbetalingsverplichting. Immers, indien de werknemer 

gedeeltelijk heeft hervat in de oude bedongen arbeid, dan is hij nooit volledig hersteld geweest.  

 

NB. Aanvulling 

Op 1 maart 2012 ligt er een uitspraak dat indien de werknemer wel volledig hervat in oude bedongen 

arbeid en gedurende 28 dagen hersteld is geweest de werkgever wel opnieuw moet gaan betalen. 

Het is daarbij dus van belang om vast te leggen na 104 weken ziekte dat er sprake is van een 

gedeeltelijke werkhervatting in de bedongen arbeid (zie punt 5). 

 

Al dan niet een nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij hernieuwde uitval 

De hamvraag is altijd of de werknemer heeft hervat in de oude bedongen arbeid of in nieuw bedongen 

arbeid. Voorzichtigheid is hier geboden, een kleine wijziging kan reeds beoordeeld worden als zijnde 

nieuwe arbeid. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een wijziging van enkel de arbeidsuren in een 

nieuw contract wordt vastgelegd. Kiest de werkgever echter voor een aanpassing op het 

oorspronkelijke contract, waarin wordt aangegeven dat het oude contract van toepassing blijft en dat 
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alleen de loondoorbetaling na 104 weken wordt aangepast aan het aantal uren dat betrokkene werkt, 

dan is er geen sprake van nieuw bedongen arbeid. In dat geval bestaat voor de werkgever het 

voordeel dat er geen nieuwe loondoorbetalingsplicht bij ziekte meer is.  

De werknemer gaat in deze situaties veelal naar de kantonrechter om alsnog het loon bij ziekte te 

vorderen. Wanneer er werkplekaanpassingen zijn gedaan, de taken in de praktijk wel zijn veranderd 

of er sprake is van omscholing, oordelen kantonrechters tegenwoordig steeds vaker dat er sprake is 

van nieuw bedongen arbeid. Dit met als gevolg dat de werkgever dus wel opnieuw een plicht heeft om 

tijdens ziekte het loon door te betalen.  

 

3.  JURISPRUDENTIE 

 

De tendens van de laatste jaren is dat binnen de rechtspraak sneller dan voorheen wordt 

aangenomen dat aangepaste eigen arbeid wordt gezien als nieuw bedongen arbeid. 

Toevoeging per juli 2012: de uitspraak van de Hoge Raad van 30 september 2011 zorgt ervoor 

dat rechters nu minder snel uitspreken dat er sprake is van nieuw bedongen arbeid bij een 

geringe aanpassing van het werk. Bepalend is de vraag of werknemer wel of niet een nieuw 

contract heeft gekregen (zie hiervoor punt 5). 

 

Geen casus is gelijk en de kantonrechters wegen alle specifieke omstandigheden en factoren 

mee, om op basis daarvan een afweging te maken. 

We kunnen veel leren uit de analyses van deze jurisprudentie.  
 

Arrest van het Hof Amsterdam van 29 juni 2010 (JAR 2010/230), LJN BN8221 

Er is in een 2-tal gevallen sprake van nieuw bedongen arbeid:  

 Werkgever en werknemer hebben de aangepaste functie nader omschreven in 

een nieuwe arbeidsovereenkomst;   

 Indien, bij het ontbreken van een schriftelijke arbeidsovereenkomst, de 

werknemer er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de aangepaste 

werkzaamheden inmiddels gelden als nieuw bedongen arbeid. 

Er geldt geen algemene regel die het omslagpunt tussen passende arbeid en nieuw 

bedongen arbeid bepaalt. Omstandigheden die bij rechtspraak invulling geven aan het begrip 

"gerechtvaardigd vertrouwen" zijn onder andere: 

 Het (niet te korte) tijdsbestek waarbinnen de werknemer de aangepaste eigen 

werkzaamheden uitvoert (in dit geval 15 maanden); 

 Het feit dat de aard en de omvang van de werkzaamheden tussen werkgever en 

werknemer niet meer ter discussie heeft gestaan. 

In dit geval week de arbeid slechts 7,5% af van de bedongen arbeid. Dat bleek echter niet ter 

zake doende. 

 

Het eerste criterium uit het arrest van het Hof van Amsterdam is de tijdsduur. Deze blijkt een 

relevante factor; echter weging van deze factor fluctueert. Zo zijn in de rechtspraak tijdsbestekken 

terug te vinden variërend van 9 maanden (omslagpunt bereikt) tot 5 jaar (omslagpunt nog niet 

bereikt). 

 

Arrest van Ktr Amsterdam van 1 februari 2010 (JAR 2010/109) LJN BM0969  
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Werkneemster heeft hervat in passende werkzaamheden, gedurende een periode van 

ongeveer 9 a 10 maanden, totdat zij uitviel in verband met geheel andere medische klachten. 

De kantonrechter is van oordeel dat de verrichte functie moet worden aangemerkt als een 

nieuwe functie en er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken van kracht is. 

Factoren in de bij het oordeel weging hebben gevonden zijn: 

 Het feit dat werknemer is uitgevallen ten gevolge van een bedrijfsongeval. De 

Hoge Raad heeft in een uitspraak (13 december 1991 ( NJ 1992, 441, [G/R]) 

gesteld dat na arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bedrijfsongeval op de 

werkgever een verzwaarde re-integratieverplichting rust. 

 Juist die omstandigheid dat de werkgever de werknemer na WIA-afschatting voor 

haar werkzaamheden heeft doorbetaald en daarmee een nieuwe ziekmelding en 

aanspraak op de Ziektewet hebben geblokkeerd.  

 Tenslotte is van belang dat werkgever aan de arbeidsdeskundige van UWV, op 

de vraag hoelang werknemer de passende werkzaamheden kon blijven 

verrichten, antwoordde: “Zolang de vaste plek niet gevonden is, kan (zij) het 

huidige werk blijven doen en krijgt zij hiervoor hetzelfde betaald als wat zij 

voorheen verdiende.” 

 

Arrest van het Hof Den Bosch, van 6 januari 2009 (JAR 2009/54) LJN BH0657 

Werknemer is passende arbeid gaan verrichten en heeft deze arbeid vervolgens gedurende 

een periode van circa anderhalf jaar verricht. Rechter oordeelt dat deze arbeid op het 

moment van ziekmelden definitief door de werknemer werd verricht en te gelden had als 

bedongen arbeid. 

 

Arrest van Ktr Haarlem van 25 februari 2009 LJN BH 5169 

Werknemer is na afschatting voor minder uren per week en in aangepaste vorm arbeid gaan 

verrichten en is na enige jaren (4,5) ten gevolge van een andere oorzaak volledig 

arbeidsongeschikt geraakt. Werknemer vordert in kort geding doorbetaling van loon 

gedurende de tweede ziekteperiode. 

Niet gesteld of gebleken is dat partijen met elkaar afspraken hebben gemaakt, in die zin dat 

een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een nieuwe functie voor minder uren is 

overeengekomen. De omstandigheid dat werkneemster al geruime tijd dezelfde, aan haar 

mogelijkheden aangepaste werkzaamheden heeft verricht, kan niet tot de conclusie leiden dat 

de arbeidsovereenkomst stilzwijgend is gewijzigd. 

 

Arrest Ktr Almelo  van 23 februari 2010 LJN BN2919 

Na afschatting heeft werknemer haar eigen werk, maar in uren beperkt, verricht. Werknemer 

is niet voor haar eigen werk hersteld en partijen hebben geen nieuwe arbeidsovereenkomst 

gesloten.  

De rechter oordeelt dat er ondanks de geruime periode (5 jaar) niet gebleken is dat er sprake 

is van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Derhalve is een nieuwe loondoorbetalingverplichting 

bij ziekte niet vacant. 

 

Het tweede criterium uit het arrest van het Hof van Amsterdam is het feit dat de aard en de omvang 

van de werkzaamheden tussen werkgever en werknemer nooit ter discussie heeft gestaan. Re-

integratie is beslissend voor de invulling van deze voorwaarde. Immers, de aard en omvang van de 

werkzaamheden staat niet ter discussie, indien: 

http://jure.nl/zc0448
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 Niet blijkt dat partijen tijdens het verrichten van aangepaste werkzaamheden  streven naar 

terugkeer in oorspronkelijk bedongen arbeid; 

 De re-integratie niet regelmatig wordt geëvalueerd; 

 Blijkt dat werkgever en werknemer het erover eens zijn, dat na een aantal kleine 

aanpassingen, de re-integratie geslaagd is. 

 
 

Arrest van Ktr Utrecht van 7 december 2009 (JAR 2010/80) LJN BK5511 

Werkgever heeft werknemer na afschatting in passende arbeid te werk gesteld. De oorspronkelijk bedongen 

arbeid kan werknemer gedurende een lange periode vanwege zijn arbeidsongeschiktheid niet meer 

uitoefenen. Werknemer is na verloop van tijd uitgevallen op de speciaal voor hem gecreëerde passende 

werkzaamheden. De rechters achten het van belang dat met betrekking tot deze periode niet is gesteld of 

gebleken dat: 

 Tijdens en na hervatting in passende werkzaamheden een plan van aanpak gold; 

 Dat er een casemanager was aangesteld en wie dat was; 

 Dat er een re-integratiedossier werd bijgehouden, en dat dit regelmatig werd 

geëvalueerd; 

 Evenmin is er een melding gedaan dat de re-integratie was mislukt; 

 Verslagen van functioneringsgesprekken zijn ook niet overgelegd. 

Onder deze omstandigheden mocht werknemer erop vertrouwen dat er ook volgens de werkgever niet 

langer sprake was van een “lopende re-integratie” en dat de door hem verrichte werkzaamheden de 

bedongen arbeid zijn geworden.  

 

Arrest van het Hof van Arnhem van 1 juni 2010, LJN BM5554 

Werknemer werkt na afschatting gedurende zeer lange periode in aangepast eigen werk (20 uren 

ipv 40 uren) en valt wederom uit. Het Hof oordeelt dat er sprake is van een nieuwe 

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van 104 weken. Namelijk: 

 Niet gesteld of gebleken is dat de werkgever in de periode na uitval (resp. 1984 

en 1995) erop heeft aangestuurd dat werknemer op enig moment zijn werk weer 

voor volledige uren zou hervatten.  

 Ook is niet gesteld of gebleken dat, vanwege de aard van de klachten van 

werknemer, te verwachten was dat hij op enig moment weer zijn oorspronkelijke 

bedongen arbeid zou kunnen hervatten. Integendeel, gelet op de aard van de 

klachten, kon kennelijk niet meer verwacht worden dat hij die oorspronkelijke 

bedongen arbeid weer zou kunnen hervatten. 

 Werkgever heeft niet gesteld, en ook is niet gebleken, dat zij na 1984 iets heeft 

ondernomen waaruit werknemer heeft moeten afleiden dat het werk dat hij 

laatstelijk verrichtte niet zijn - nieuw - bedongen arbeid is.  

Het hof is van oordeel dat tegen deze achtergrond werknemer er gerechtvaardigd op heeft 

mogen vertrouwen dat de arbeidsovereenkomst in die zin is gewijzigd dat de bedongen 

arbeid bestond in het 20 uren per week verrichten van zijn werkzaamheden. Onder deze 

omstandigheden mocht werknemer er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de 

arbeidsovereenkomst tussen partijen stilzwijgend in die zin is gewijzigd dat de aangepaste 

arbeid de bedongen arbeid is geworden. 

 

Omgekeerd, in de situatie waarin de werkgever wel laat blijken dat de aangepaste werkzaamheden 

worden verricht met als einddoel terugkeer in de oorspronkelijke arbeid, staat de aard en omvang van 

de werkzaamheden wél ter discussie. Criteria kunnen onder andere zijn: 

 Actieve rol bedrijfsarts; 
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 Meermalen aanpassen van de passende arbeid; 

 Het regelmatig evalueren van de re-integratie. 

 
 

Arrest van Ktr Utrecht van 14 maart 2011, LJN PB5768 

Werknemer hervat na afschatting in passende werkzaamheden en valt wederom uit. Op last 

van de bedrijfsarts diende de aangeboden passende arbeid verder te worden aangepast. In 

dit geval stond de aard en omvang van de werkzaamheden ter discussie. Er is geen sprake 

van een nieuwe loondoorbetalingsverplichting. 

 

Arrest van de Kantonrechter Utrecht 8 maart 2011, LJN BP7237 

Een kleine aanpassing oorspronkelijk bedongen arbeid op advies arbeidsdeskundige. Geen 

bemoeienis meer van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Ook volgens werkgever is re-

integratie geslaagd. Geen nadere arbeidsovereenkomst gesloten. Voorts voldaan aan 

criterium dat aangepaste arbeid gedurende een niet te korte tijd is verricht en dat aard en 

omvang werkzaamheden niet meer ter discussie is geweest. Onder deze omstandigheden 

mocht werknemer ervan uitgaan dat de aangepaste arbeid als bedongen arbeid heeft te 

gelden.   

 

Analyse van een aantal rechterlijke uitspraken van de afgelopen twee jaren wees uit dat de rechter in zes van de 

negen gevallen oordeelde dat de passende arbeid de nieuwe bedongen arbeid was geworden. Zoals reeds 

geconcludeerd is geen casus gelijk en de kantonrechters nemen alle specifieke omstandigheden en 

factoren mee om op basis daarvan een afweging te maken. Jurisprudentie leert ons dat onderstaande 

factoren in ieder geval van belang zijn: 

 Het tijdsbestek waar binnen de passende arbeid wordt verricht  

 Het al dan niet ter discussie staan van de aard en omvang van de werkzaamheden 

 

 

4. HANDVATTEN RE-INTEGRATIEBELEID 

Een werkgever heeft eenmaal de plicht om de wachttijd van 104 weken ziekte voor de 

werknemer in dezelfde bedongen arbeid te betalen. Er is veel onduidelijkheid of de werknemer 

nog recht heeft op loondoorbetaling indien de werknemer, nadat hij al 104 weken ziek is 

geweest en weer het werk hervat heeft, opnieuw uitvalt. Hierover zijn verschillende brieven 

geschreven door minister Donner aan de Stichting van de Arbeid.  

 

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zond op 19 december 2008 een brief aan de 

Stichting van de Arbeid over de problematiek bij hernieuwde uitval van personen die al eens de 

gehele wachttijd doorlopen hebben (vroeger 52 weken, vanaf 1 januari 2004 104 weken) bij de 

werkgever in passende arbeid aan het werk zijn gebleven.  

 

De behandelde jurisprudentie laat zien dat de scheidslijn of het nieuw bedongen arbeid is of dezelfde 

bedongen arbeid niet altijd duidelijk is. Wanneer er sprake is van gedeeltelijke werkhervatting in de 

oude bedongen arbeid, dan is er veelal geen nieuwe plicht tot loondoorbetaling voor de werkgever 

ontstaan, omdat de persoon nooit volledig hersteld is geweest. Minister Donner riep de Stichting van 

de Arbeid op om na twee verzuimjaren de afspraken over passende arbeid opnieuw in een contract 
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vast te leggen zodat werknemers niet tussen wal en schip komen te vallen. Een werkgever moet dan 

bij hernieuwde uitval na 104 weken ziekte opnieuw het loon gaan betalen.  

 

Op 2 juli 2009 heeft de Stichting van de Arbeid in een reactie laten weten dat het probleem herkend 

wordt. Zij is echter van mening dat de wetgever beter zelf kan zorgen voor een oplossing door in 

dergelijke situaties de Ziektewet vangnet regeling daarvoor open te stellen.  

 

In een brief van 2 februari 2010 heeft minister Donner weer gereageerd op de brief van de Stichting 

van de Arbeid. Hij riep wederom op dat werkgevers en werknemers zelf de afspraken opnieuw gaan 

vastleggen na twee jaar ziekte zodat er marktvrijheid blijft bestaan. Hij beschreef ook twee andere 

mogelijkheden, namelijk de aanpassing van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek of het voor deze 

doelgroep openstellen van de Ziektewet vangnetregeling.  

 

Voorlopig is de situatie nog niet opgelost. Vooral de werknemers < 35% arbeidsongeschikt die in 

dienst blijven in de oude arbeid bij de bestaande werkgever worden daar het slachtoffer van. Immers, 

indien ze opnieuw met andere oorzaken uitvallen, geldt bij uitval met dezelfde oorzaak binnen vijf jaar  

zonder wachttijd opnieuw een WIA recht, dat enkel wordt uitbetaald indien de werkgever geen 

loondoorbetalingsplicht meer heeft. Werkgevers doen er verstandig aan om na te denken over de 

formalisering van het re-integratiebeleid na twee jaar ziekte.  

 

Bijgaand enkele handvatten voor dit re-integratiebeleid: 

 Indien een werknemer duidelijk andere passende arbeid verricht (de kerntaken zijn wezenlijk 

anders), dan kan dit het beste geformaliseerd worden in een nieuw contract en de werknemer 

heeft daarna bij hernieuwde uitval recht op ziekengeld; 

 

 Keert de werknemer terug in (ongeveer) dezelfde bedongen arbeid nadat de wachttijd al 

doorlopen is en er wordt een aangepast contract gegeven, dan gaat de werkgever bij 

hernieuwde ziekte weer opnieuw ziekengeld betalen gedurende maximaal 104 weken; 

 

 Bij gedeeltelijke terugkeer in dezelfde bedongen arbeid, waarbij geen nieuw contract gegeven 

wordt, is er geen plicht meer voor de werkgever tot loondoorbetaling bij hernieuwde uitval 

nadat de wachttijd al eens is volgemaakt. Als goed werkgever dient de werknemer wel 

schriftelijk duidelijk gemaakt te worden dat er geen nieuw recht op ziekengeld bestaat indien 

er sprake is van hernieuwde uitval;  

 

 Indien de werknemer < 35% arbeidsongeschikt bij een andere werkmaatschappij in dienst 

kan blijven, dan is wel de no-riskpolis van toepassing, indien de bestaande werkgever deze 

persoon in dienst houdt, dan is de no-riskpolis niet van toepassing; 

 

 Komt een werknemer in de regeling WGA, dan is een nieuw contract altijd te adviseren omdat 

er voor deze werknemer (ook bij in dienst blijven bij dezelfde werkgever) gedurende de eerste 

vijf jaar van het dienstverband het recht bestaat op de Ziektewet vangnet. 
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 ADVIES: INTERNE PROEFPLAATSING 

Indien een werkgever vlak voor of na einde wachttijd andere taken aanbiedt, maar het nog 

niet duidelijk is of de werknemer ook geschikt is voor deze arbeid, dan is het raadzaam om in 

alle poortwachter rapportages aan te geven dat het werk als een interne proefplaatsing wordt 

beschouwd (gedurende een periode van 3 maanden). Leg ook vast dat er tijdens deze 

periode nog geen volledige hersteldmelding plaatsvindt. Ook is het van groot belang om in de 

poortwachter rapportages aan te geven of de werkzaamheden die de werknemer uitvoert al 

dan niet structurele arbeid betreft. 

 

 ADVIES: OVERWEEG UITSTEL VAN DE WIA-KEURING  

Om te voorkomen dat een werknemer kort na de WIA beoordeling wederom uitvalt en de 

werkgever opnieuw een loondoorbetalingsplicht bij ziekte heeft, is uitstel van de WIA keuring 

een optie. De werkgever en werknemer moeten hier samen voor tekenen en de werkgever 

verplicht zich om de loondoorbetaling bij ziekte conform het tweede jaar voort te zetten. Blijkt 

dat de werknemer opnieuw uitvalt (dus herstel niet duurzaam is geweest), dan kan alsnog de 

WIA keuring worden aangevraagd.  

 

Ad.1. Uitstel van de WIA keuring is dus alleen te overwegen indien de werkgever de 

werknemer in andere passende arbeid in dienst kan houden na 104 weken ziekte 

maar  de duurzaamheid van het herstel niet duidelijk is.  

Ad.2. Uitstel van de WIA keuring is daarnaast alleen zinvol indien de verwachting is dat de 

werknemer minder dan  35% arbeidsongeschikt wordt verklaard en derhalve geen 

recht heeft op een WIA uitkering.  

Ad.3. Het is logisch om de vraag te stellen of uitstel wel zinvol is. Immers de werknemer 

mag altijd bij toename van arbeidsongeschiktheid, binnen vijf jaar na de laatste 

keuring, opnieuw een WIA keuring aanvragen. Dit geldt dus ook voor de groep die als 

minder dan 35% arbeidsongeschikt is beoordeeld. Betrokkene kan dan gekeurd 

worden en alsnog recht krijgen op een WGA-uitkering, echter deze WGA uitkering 

komt zolang de werkgever nog loondoorbetalingsplicht heeft niet tot uitkering omdat 

de wet heeft geregeld dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte prevaleert. 

Anders gezegd, werkgever moet eerst 104 weken betalen voordat de ophoging van 

de uitkering tot uitkering komt. Dit is geregeld in artikel 4 lid 2 van het 

inkomensbesluit van de WIA. De enige uitzondering is een vervroegde WIA keuring 

(oftewel een IVA-recht). Een IVA-uitkering kan in mindering worden gebracht op de 

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (art 7:629 lid 5 BW). 
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5. AANVULLING OP DE WHITEPAPER N.A.V. RECHTSPRAAK:  

LEG GEDEELTELIJKE HERVATTING VAST EN BENOEM DE BEPERKINGEN T.A.V. 

DE OUDE BEDONGEN ARBEID 

 

We beseffen dat deze materie complex is. Sinds het verschijnen van de whitepaper liggen er twee 

relevante nieuwe uitspraken die relevant zijn.  

Over de discussie wat nieuw bedongen arbeid is, verscheen op 30 september 2011 een belangrijke 

uitspraak van de Hoge Raad (LJN: BQ8134) dat een werkgever bij gedeeltelijke werkhervatting in de 

oude functie niet opnieuw hoeft te gaan betalen indien er geen nieuw contract is gegeven. De 

werknemer mag er zonder nieuw contract niet zondermeer van uit gaan dat er sprake is van nieuw 

bedongen arbeid. En dit is een belangrijke uitspraak want kantonrechters gaven snel bij een geringe 

verandering aan dat er sprake was van nieuw bedongen arbeid. 

De meeste jurisprudentie gaat over het feit dat iemand niet volledig terugkeert in de oude bedongen 

arbeid, dus gedeeltelijk herstel. Daar is ook de gegeven voorbeeld brief voortzetting bedongen arbeid 

op gebaseerd. Het is belangrijk om vast te leggen in hoeverre betrokkene in staat is om 100% van 

alle arbeid weer te verrichten. Of zijn er aanpassingen in de arbeid gebleven etc.?  

Hoe zit het echter indien er sprake is van een situatie dat een werknemer voor 100% hersteld is en er 

geen beperkingen meer zijn om de oude bedongen arbeid te verrichten.  

Als aanvulling op deze whitepaper geldt de tip om na 104 weken ziekte alle aanpassingen in de 

arbeid vast te leggen en leg ook altijd vast voor welke taken zaken er nog geen 100% herstel is. 

Benoem welke beperkingen er in de arbeid blijven.  Er hoeft namelijk  geen nieuwe 

loondoorbetalingsverplichting gestart te worden wanneer er bij de werkhervatting rekening is 

gehouden met beperkingen (gedeeltelijk herstel).  

De kantonrechter oordeelde in een uitspraak op 1 maart 2012 dat indien er sprake is van volledig 

herstel binnen de oude bedongen arbeid gedurende een periode langer dan 28 dagen, dat er wel een 

nieuwe loondoorbetalingsperiode is gestart. Zie hiervoor de uitspraak LJNBV7937 waarin de rechter 

oordeelt dat er een nieuwe loondoorbetalingverplichting ontstaat omdat er sprake is van een nieuw 

ziektegeval. 

In een rechtszaak of een werkgever bij hernieuwde uitval opnieuw een loondoorbetalingsplicht bij 

ziekte heeft, zal er altijd getoetst worden wat er contractueel na 104 weken is geregeld en ook of er 

sprake is van volledig herstel! Daarbij is het van belang om bij voortzetting van de oude bedongen 

arbeid aan te geven welke delen van de bedongen arbeid nooit volledig zijn uitgevoerd. 

Al met al blijft de situatie heel onduidelijk en zal een rechter elke situatie op zijn eigen merites 

beoordelen.  

 



PASSENDE ARBEID VERSUS BEDONGEN ARBEID PAGINA 11 

WHITEPAPER AUGUSTUS 2011 ALLEEN VOOR VEREFI ABONNEMENTSHOUDERS – WWW.VEREFI.NL 

HOEWEL DEZE WHITEPAPER ZORGVULDIG IS SAMENGESTELD, KUNNEN ER GEEN RECHTEN AAN WORDEN ONTLEEND 

6. BIJLAGE: VOORBEELDBRIEF VOORTZETTING BEDONGEN ARBEID 

 

Indien u er als werkgever voor kiest om de werknemer de oude bedongen arbeid te laten voortzetten, 

dan is het van groot belang dat uw werknemer zich daar ook bewust van is dat het oude contract blijft 

gelden en dat hij derhalve dus nog niet volledig hersteld is voor de oude functie maar wel weer 

terugkeerrechten heeft in de oude functie. U kunt daarbij gebruik maken van deze voorbeeldbrief.  

Voorbeeldbrief ‘Voortzetting bedongen arbeid en bevestiging geen loon meer bij toekomstige ziekte 

voor personen < 35% arbeidsongeschiktheid die wel in dienst blijven in de oude bedongen arbeid’  

 

 

Naam werknemer 

Contact / referentie gegevens 

 

Plaats / datum 

Betreft: bevestigen voortzetting van de bedongen arbeid na 104 weken ziekte 

 

Geachte heer of mevrouw (personaliseren), 

 

Op [datum eerste ziektedag ] bent u arbeidsongeschikt geraakt en zoals we u reeds hebben 

aangegeven zit de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever bij ziekte (gedurende 104 weken) erop. 

 

Omdat u weer in staat bent gebleken (een deel van) uw oude kerntaken, de zogenaamde bedongen 

arbeid weer uit te kunnen voeren, zetten we het dienstverband met u voort conform uw oude 

arbeidsovereenkomst. In artikel 7:629 BW is geregeld dat wanneer de kerntaken niet veranderen de 

oude arbeidsovereenkomst onverkort in stand blijft. 

 

In deze brief bevestigen we dat als wij als werkgever de het oorspronkelijke arbeidscontract met u 

voortzetten dat is overeengekomen op [ datum contract ] . Op dit moment bent u echter nog niet in 

staat om uw gehele bedongen arbeid uit te oefenen omdat er nog sprake is van een beperking in 

……………… (op maat toelichten). Er is derhalve nog sprake van gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid.  
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Als werkgever hebben wij aan de plicht voldaan om ziekengeld te betalen over de periode van 104 

weken verzuim. Omdat wij als werkgever slechts de plicht hebben om na 104 weken ziekte alleen nog 

de werkzaamheden te betalen die u nog kunt verrichten, wordt derhalve wel uw loon aangepast aan 

de nieuwe situatie. De loonwaarde van de werkzaamheden die u momenteel verricht is gebaseerd op 

..% van uw oude loon.  (uiteraard daar de onderbouwing bij geven). Wanneer u in staat blijkt volledig 

uw oude arbeid weer te doen op basis van uw oude niveau, dan wordt uw loon ook weer op het oude 

niveau bijgesteld.  

 

U blijft werkzaam in dezelfde bedongen arbeid op basis van uw oude arbeidsovereenkomst. We willen 

u er wel op wijzen dat er bij een eventuele nieuwe uitval vanwege ziekte wij u in de toekomst geen 

ziekengeld meer hoeven te betalen omdat we u reeds gedurende de gehele wachttijd van 104 weken 

het loon bij ziekte hebben betaald.   

 

Mocht u opnieuw binnen vijf jaar uitvallen met dezelfde klachten op basis waarvan u op … voor het 

eerst bent uitgevallen, dan bestaat voor u de mogelijkheid om bij het UWV een melding te doen van 

verslechterde gezondheid waarmee u alsnog een WIA toekenning zou kunnen krijgen. Uiteraard 

zullen we u daarbij helpen om de juiste uitkering aan te vragen wanneer er sprake is van hernieuwde 

uitval bij ziekte. 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact met me opnemen op telefoonnummer …. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Naam contactpersoon 

 


