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Whitepaper juni 2013 

Het VeReFi Verzuimbeleid 
 
Het stelsel van sociale zekerheid wordt in Nederland in rap tempo verder afgebouwd. Er lijkt op 
termijn alleen nog zekerheid voor personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Als een 
werknemer zich ziek meldt, is het dan ook belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig 
de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen in het werk nodig, 
moeten er deskundigen ingeschakeld worden? Van belang is voor werkgever en werknemer om niet 
te focussen op het ziek zijn, maar op welke mogelijkheden de werknemer nog wel heeft. Hoe zorgen 
we ervoor dat een zieke werknemer zo snel mogelijk re-integreert? 
 
‘Vrijblijvendheid eraf’ dragen we in al onze opleidingen uit. Dit is ook de basis voor ons VeReFi 
verzuimbeleid. In deze whitepaper  geven we weer hoe verzuimbeleid er volgens ons uit zou moeten 
zien.  Maar eerst gaan we in op de vraag waarom re-integratie niet vrijblijvend kan zijn en wat de 
wettelijke rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn.  
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1. Waarom is re-integratie niet vrijblijvend? 

De beste sociale zekerheid is het hebben van een baan 
Voor de werknemer is het hebben van werk de belangrijkste sociale zekerheid. Kostbare tijd gaat er 
veelal verloren met een houding van ‘ziek is ziek’ in plaats van uit te gaan van mogelijkheden. Vaak is 
het gevolg van deze houding dat zieke mensen in de bijstand belanden. Hoeveel zekerheid heeft een 
werknemer eigenlijk na 104 weken ziekte?  
 
Bij een WIA-beoordeling met een uitkomst van minder dan 35% arbeidsongeschikt, is er geen recht 
op een WIA-uitkering. Vaak volgt dan ontslag en rest slechts de bijstand. Bij een WGA 35-80 
beoordeling moet de werknemer na de periode van de loongerelateerde uitkering in ieder geval de 
helft van zijn verdiencapaciteit benutten, anders rest er ook slechts de vervolguitkering. En de 
tijdelijke relatieve zekerheid van een WGA 80-100 beoordeling kan na een herkeuring binnen twee 
maanden betekenen dat er behalve bijstand, helemaal geen uitkeringsrechten meer zijn. Dit is het 
geval als de uitkomst bij een herkeuring < 35% wordt. Is de beoordeling na de herkeuring WGA 35-80 
dan heeft de werknemer nog twee jaar de tijd om aan de inkomenseis te voldoen (artikel 60 lid 3 
WIA). 

Wie kan werken, moet werken 
Daarnaast is het overheidsbeleid er steeds meer op gericht dat de vervuiler betaalt en wie werken 
kan die moet werken. Arbeidsongeschiktheid van een werknemer kost in totaal twaalf jaar geld. Na 
twee jaar verzuim is een WGA-eigenrisicodrager ook nog tien jaar verantwoordelijk voor de uitkering 
van de zieke medewerker en de re-integratie. Een WGA 80-100% dossier kost al snel tussen de 
€ 100.000,- en € 150.000,-. De rekening van de IVA (volledig EN duurzaam arbeidsongeschikt) komt 
niet voor rekening van de werkgever. Er zijn dus eigenlijk maar twee opties: 
1.   Er bestaan geen werkmogelijkheden meer en dan is het van belang om te kijken of een IVA   

uitkering haalbaar is. Dit kost de werkgever geen geld en geeft de werknemer een beter   
  uitkeringsrecht.  
2.   De werknemer kan nog wel werken en dan moet er actieve sturing zijn op alle mogelijkheden 

die hij heeft. Sturing op mogelijkheden betekent geen vrijblijvendheid meer. Werk uitvoeren  
  wat er te doen is dus!  
 
Er is dus ook geen vrijblijvendheid in de begeleiding van een zieke medewerker. De houding ‘ziek is 
ziek’ of het zielig vinden dat iemand vanwege ziekte eenvoudiger werk moet doen, betekent 
uiteindelijk werknemers de bijstand in sturen.  
 
Modernisering Ziektewet 
Met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters verandert er het nodige. 
Ten eerste verandert het ziektebegrip; vanaf het tweede ziektejaar is er geen Ziektewetrecht meer 
indien betrokkene in staat is om 65% van zijn oude loon te verdienen. Daarnaast worden werkgevers 
zelf financieel verantwoordelijk voor ZW vangnet instroom en voor ZW vangnetters die in de WGA 
instromen. Dit betekent ook dat er voor werknemers met een tijdelijk dienst verband een goede 
dossieropbouw moet plaatsvinden in geval van ziekte. Het is dan ook belangrijk dat werkgevers bij 
einde dienstverband van zieke medewerkers met een tijdelijk dienstverband, net als voor vaste 
medewerkers, schriftelijk afspraken vastleggen over de periode na afloop van het dienstverband. 
Alleen op die manier kan de werkgever de medewerker blijven volgen en invloed blijven uitoefenen 
om de schadelast te beperken. 
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2. Welke rechten en plichten heeft de werknemer? 

2.1 Rechten 

Loondoorbetaling 
Het belangrijkste recht is het recht op loondoorbetaling bij ziekte. Als de werknemer door een ziekte 
medisch objectiveerbare beperkingen heeft die hem verhinderen, belemmeren of beperken de  
bedongen arbeid volledig te verrichten, wordt er een uitzondering op de hoofdregel van het 
arbeidsrecht gemaakt. In plaats van ‘geen arbeid, geen loon’ heeft hij recht op loondoorbetaling bij 
ziekte. De loondoorbetalingsverplichting bedraagt wettelijk 70% van het (gemaximeerde) dagloon 
gedurende 104 weken, met in het eerste ziektejaar tenminste het (wettelijke) minimumloon.   
 
Passende arbeid 
Tegelijkertijd betekent een ziekmelding een aanmelding voor re-integratie en dus een aanvraag voor 
passend werk. De werknemer heeft recht op passende arbeid vanaf de eerste ziektedag.  
 
Privacy 
De werknemer heeft recht op privacy. Hij hoeft niet mee te delen welke ziekte hij heeft en ook niet 
of het werk gerelateerd is. De werknemer hoeft alleen informatie te geven zodat de werkgever kan 
beoordelen of er recht bestaat op loondoorbetaling.  
 
Deskundigenoordeel 
Indien de werknemer het niet eens is met de werkgever, kan hij een deskundigenoordeel aanvragen 
bij het UWV. De kosten van een deskundigenoordeel zijn € 100,- voor een werknemer. De 
onderwerpen waarover een deskundigenoordeel aangevraagd kan worden, zijn: 

- Is er wel of geen sprake van arbeidsongeschiktheid? 
- Is het aangeboden werk passend? 
- Zijn de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende? 
- Zijn de re-integratie-inspanningen van de werknemer voldoende? 

2.2 Plichten 

De werknemer heeft de volgende plichten: 
- Hij moet zich aan de beschreven voorschriften in het verzuimbeleid houden.  
- Hij  meldt zich persoonlijk ziek bij de direct leidinggevende. De leidinggevende beslist primair 

of hij namens de werkgever de ziekte als de oorzaak van het verzuim accepteert en of de 
ziekmelding geaccepteerd wordt.  

- Hij moet de gevraagde (niet-medische) informatie verstrekken zodat de werkgever kan 
bepalen of er sprake is van loondoorbetaling.  

- Hij heeft recht op passend werk (op basis van de definitie uit 7:685a lid 4 BW) en moet dit 
passende werk (eventueel bij een andere werkgever) accepteren en uitvoeren (7: 629 lid 3c).  

- Hij werkt mee aan redelijke voorschriften en maatregelen (7:629 lid 3d). 
- Hij houdt de werkgever op de hoogte van zijn of haar situatie en indien nodig verschijnt de 

medewerker op het spreekuur van de bedrijfsarts.  
- Hij werkt actief mee aan het op- en bijstellen en uitvoeren van het plan van aanpak (7:629 lid 

3e).  
- Hij mag de genezing niet belemmeren of vertragen (7:629 lid 3b). Tevens moet de 

medewerker er alles aan doen om het eigen herstel te bevorderen.  
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- Hij mag de ziekte niet met opzet veroorzaken (7:629 lid 3a).  
- Hij mag geen valse informatie hebben verstrekt bij de aanstellingskeuring (7:629 lid 3a). 
- Hij zal tijdig een aanvraag voor de WIA-beoordeling doen (7:629 lid 3f).  

 

2.3 Ziekte en vakantie 
 
Vakantie tijdens ziekte 
Als de werknemer ziek is en met vakantie wil gaan, stemt de leidinggevende met de bedrijfsarts af of 
de voorgenomen vakantie niet nadelig is voor het herstel. Als de werknemer tijdelijk  vrijgesteld wil 
worden van de re-integratieverplichtingen, dient hij vakantie op te nemen. Net als de gezonde 
collega die tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn arbeidsverplichtingen. Gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemers die met vakantie gaan, nemen volledige vakantie op. Immers er is 
tevens sprake van een volledige vakantieopbouw tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. 
 
Ziek tijdens vakantie 
Dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden in principe niet als 
vakantiedagen. Dit is alleen anders als de werknemer ermee instemt deze vakantie toch als vakantie 
te laten gelden (in onderling overleg met de werkgever). Verder gelden de volgende regels: 

- De werknemer moet zich altijd ziek melden, ook als hij in het binnen-of buitenland op 
vakantie is.  

- De werknemer dient een medische verklaring met diagnose van de ziekte, in het Nederlands 
of Engels te overleggen.  

- De werknemer dient zich bij terugkeer in Nederland direct voor controle bij de bedrijfsarts te 
melden.  

2.4 Ziekte en onbetaald verlof 
Wordt de werknemer ziek tijdens de periode van onbetaald verlof, dan hoeft de werkgever geen loon 
door te betalen. De werknemer heeft ook geen recht op een Ziektewetuitkering. In overleg met de 
werkgever kan de werknemer wel besluiten het onbetaald verlof te beëindigen vanwege ziekte. Met 
ingang van de dag dat het onbetaald verlof beëindigd wordt, moet de werkgever het loon tijdens 
ziekte doorbetalen. Die dag geldt ook als eerste ziektedag. Het is de dag waarop de wachttijd voor de 
WIA begint en de re-integratie-inspanningen starten. In het geval van deeltijd onbetaald verlof heeft 
de werkgever de verplichting het loon door te betalen over de uren waarover de werknemer geen 
verlof heeft.  

2.5 Sancties bij het niet nakomen van de verplichtingen 
Als de werknemer zich niet aan de beschreven voorschriften houdt, is de werkgever verplicht 
sancties op te leggen. Na een mondelinge berisping volgt een schriftelijke berisping (die aangetekend 
verstuurd wordt). Tevens kan de werkgever voor het overgaan tot verdere maatregelen een 
deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Hierna heeft de werkgever de mogelijkheid de 
loondoorbetaling op te schorten of te staken. 
 
In de volgende situatie is er sprake van loon opschorten (7:629 lid 6 BW) 

- Wanneer de medewerker het verzuimvoorschrift niet naleeft. Het loon wordt met 
terugwerkende kracht betaald als de werknemer alsnog meewerkt. Houdt de medewerker 
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zich na de loonopschorting alsnog niet aan de voorschriften, dan kan de werkgever besluiten 
tot het uitvoeren van een loonstaking.  

 
In de volgende situaties is er sprake van loon staken (7:629 lid 3 BW) 
Blijvend geen loon:   - Bij opzettelijk veroorzaakte ziekte 
Tijdelijk geen loon: - Zonder deugdelijke grond weigeren van passende arbeid 

   - Belemmering van genezing en / of re-integratieverplichtingen 
    - Niet meewerken aan redelijke voorschriften of maatregelen 

   - Niet meewerken aan plan van aanpak 
- Te late of geen WIA-aanvraag doen 

 
 

3. Welke rechten en plichten heeft de werkgever? 

3.1 Plichten 
 
Goed werkgeverschap 
Vanuit de Arbowet is de werkgever verplicht een actief arbobeleid te voeren om de veiligheid, 
gezondheid en het welzijn van de werknemers te bevorderen. Hieronder valt ook de plicht tot het 
voeren van een goed verzuimbeleid. 
 
Financiële verplichtingen 
Normaal gesproken geldt een loondoorbetalingsplicht van 104 weken voor de werkgever. Het UWV 
kan de periode van loondoorbetaling met maximaal 52 weken verlengen als het vindt dat 
onvoldoende is gedaan aan de re-integratie. 
 
Uitzonderingen van deze financiële verplichtingen 
De werkgever hoeft het loon niet zelf door te betalen of kan een deel hiervan terugvorderen in de 
volgende situaties:  

 Als er  sprake is van het vangnet Ziektewet; 
 Als er een vervroegde WIA-keuring aangevraagd kan worden; 
 Als er sprake is van een verhoging of herleving van een recht op de WAO; 
 Als er veranderingen zijn in de situatie van iemand met een WIA-recht; 
 Als de loondoorbetaling na 13 weken wordt overgenomen door de Ziektewet; 
 Als er sprake is van regres; 
 Als er sprake is van een tijdelijk dienstverband; 
 Als de werknemer één van zijn plichten (beschreven in paragraaf 2.2) niet nakomt.  

 
 
 
Passend werk aanbieden 
De werkgever zal in nauw overleg met de verzuimende werknemer, alles in het werk stellen om 
passend werk aan te bieden. Deze verplichting is vastgelegd in 7:658a BW. Eerst wordt bekeken of 
terugkeer in de eigen functie, eventueel met aanpassingen of in deeltijd, mogelijk is. Kan dat niet, 
dan wordt bekeken of er ander (eventueel nieuw gecreëerd) passend werk (van gelijk of lager 
niveau) aanwezig is (eerste spoor). 



 
 

VeReFi Whitepaper 7 – Verzuimbeleid  - 6 - 
Juni 2013  © Copyright Marjol Nikkels - CS Opleidingen 

 
Is dat ook niet het geval, dan zal de werkgever moeten nagaan of werkhervatting bij een ander 
bedrijf mogelijk is (re-integratie tweede spoor). Passende arbeid is arbeid die een werknemer in 
redelijkheid en billijkheid kan verrichten, gelet op opleiding, ervaring en de geldende beperkingen. 
Het niveau van passende arbeid daalt elk half jaar dus na één jaar ziekte is de werknemer verplicht 
op alle niveaus te werken. De reistijd is dan tot maximaal 1,5 uur enkele reis van huis tot werk.  
 
Deskundige bijstand inhuren 
De werkgever heeft de plicht deskundige bijstand in te huren voor preventie en verzuimbegeleiding.  
 
Na afloop van de loondoorbetalingsperiode  
De verplichtingen in het kader van de re-integratie gaan ook door na de periode van verplichte 
loondoorbetaling zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Als de werkgever WGA-eigenrisicodrager is, 
is hij ook gedurende tien jaar nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd verantwoordelijk voor de 
re-integratie.  
 
3.2 Rechten  
 
Wel of niet accepteren 
De werkgever heeft het recht om de ziekte als de oorzaak van het verzuim te accepteren of om dit 
niet te doen. Hiermee hangt het recht op loon doorbetalen bij ziekte samen. De werkgever kan in 
overleg met de werknemer besluiten om een andere vorm van verlof te geven. In geval van twijfel of 
iemand wel of niet ziek is, zal de bedrijfsarts ingeschakeld worden. 
 
Informeren naar mogelijkheden 
De werkgever mag vragen naar wat de werknemer nog wel kan in geval van ziekte. Op deze manier 
kan hij bepalen of er passend werk aanwezig is.  
 
Loondoorbetaling stopzetten 
De werkgever mag in bepaalde gevallen de loondoorbetaling bij ziekte stop zetten. De werknemer 
heeft namelijk geen recht op loondoorbetaling bij ziekte indien hij zich niet houdt aan een van de 
plichten zoals beschreven in hoofdstuk 1 en de werkgever op een zorgvuldige manier de werknemer 
gewaarschuwd heeft.  
 
Deskundigenoordeel aanvragen 
Naast de werknemer heeft ook de werkgever het recht een deskundigenoordeel aan te vragen. Het 
UWV verwacht zelfs dat een werkgever gebruik maakt van zogenaamde stimuleringsinterventies om 
de re-integratie te versnellen. Dit kan zijn het inzetten van een deskundigenoordeel. Ook kan een 
deskundigenoordeel aangevraagd worden om te onderzoeken of de werkgever op de goede weg zit 
in het traject. De kosten van een deskundigenoordeel zijn € 400,- voor een werkgever. De 
onderwerpen waarover een deskundigenoordeel aangevraagd kan worden zijn hetzelfde als voor de 
werknemer.  
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4. Spelregels bij een ziekmelding 
 
In het VeReFi verzuimbeleid ligt het accent op wat een werknemer nog wel kan. Ziek zijn betekent 
niet automatisch niet kunnen werken. Ziekteverzuim is niet meer vrijblijvend en vraagt van 
werkgever en werknemer alle noodzakelijke inspanningen. Hieronder staan de spelregels bij verzuim 
waar de werknemer en de leidinggevende zich aan moeten houden als de werknemer zich ziek 
meldt.   
 
Werknemer 

 De werknemer meldt zich persoonlijk ziek bij de direct leidinggevende voor aanvang van de  
werkzaamheden. Ziekmeldingen per e-mail, sms, whatsapp of voicemail of via een collega 
worden niet geaccepteerd. Wordt de werknemer gedurende de dag ziek, dan dient ook de 
ziekmelding bij de leidinggevende te gebeuren. Is de leidinggevende niet bereikbaar, dan 
dient het secretariaat gebeld te worden; zij geven de ziekmelding door aan de 
leidinggevende en zorgen ervoor dat de leidinggevende (of diens vervanger) dezelfde dag 
nog contact opneemt. 

 De werknemer geeft in ieder geval door wat het verblijfadres is en het telefoonnummer, de 
aard en reden van het verzuim en of er sprake is van een ongeval. Daarnaast zal hij de vragen 
beantwoorden die de leidinggevende stelt om de verzuimmelding te kunnen accepteren. Het 
is van belang dat de leidinggevende weet wat er met de werknemer aan de hand is, maar 
deze is niet verplicht om medische informatie te verstrekken. Als de werknemer de reden 
van het verzuim niet wil vertellen, dan kan de leidinggevende hem laten oproepen bij de 
bedrijfsarts; dit kan zelfs al op de eerste ziektedag. Ook is het mogelijk dat de werknemer  
controle thuis krijgt. Tussen werknemer en leidinggevende is afstemming nodig of en 
waarom de werknemer mogelijk niet thuis is.  

 De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de keuze om zich ziek te melden. Het is van 
belang dit zorgvuldig te doen en/of het met de leidinggevende te bespreken. Soms wil men 
graag werken, maar is het voor de langere termijn beter om juist even pas op de plaats te 
maken. Soms zijn er andere redenen dan ziekte om afwezig te zijn. In die gevallen is het  
misschien niet mogelijk om op het werk te verschijnen, maar is de werknemer niet 
“arbeidsongeschikt vanwege ziekte”. Deze voorbeelden worden door de leidinggevende niet 
geaccepteerd als ziekmelding, maar er zal zoveel mogelijk samen naar een oplossing gezocht 
worden. In zulke situaties zou een andere vorm van verlof beter op zijn plaats zijn, 
bijvoorbeeld adoptieverlof, zorgverlof, rouwverlof etc.   

 De werknemer bedenkt voor de ziekmelding wat hij nog wel zou kunnen doen, bijvoorbeeld 
wat hij in het dagelijks leven ook nog zou kunnen en overlegt dit dan met de leidinggevende. 

 Is er sprake van ziek tijdens vakantie, vakantie tijdens ziekte of ziekte tijdens onbetaald 
verlof, dan worden de regels uit hoofdstuk 2 van dit verzuimbeleid gehanteerd. 

 
Leidinggevende 
De leidinggevende stelt vast of de verzuimmelding direct geaccepteerd wordt of dat de arts moet 
beoordelen of er sprake is van een objectief medische ziekte op basis waarvan er recht bestaat op 
loondoorbetaling. De leidinggevende: 

 gaat in op de reden en aard van het verzuim. Specifiek let de leidinggevende op klachten aan 
het houding- en bewegingsapparaat, psychische klachten en conflictsituaties, omdat een 
snelle aanpak hiervan heeft bewezen goede resultaten op te leveren. Heeft de medewerker 
deze klachten, dan wordt hierop direct actie ondernomen.  
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Leidinggevende, let op: de medewerker is niet verplicht antwoord te geven. Hij kan volstaan 
met het antwoord dat er klachten zijn. Een werkgever mag ook niet meer in het eigen 
verzuimsysteem zetten. Indien de medewerker ontwijkend is in het geven van antwoorden, 
dan zal er een snelle oproep bij de bedrijfsarts volgen. Ondertussen geeft de leidinggevende 
aan dat er nog geen sprake is van een verzuimmelding voordat de objectiviteit daarvan door 
de arts is vastgesteld. Werkgever geeft tot het moment van bezoek aan de arts betaald 
verlof.  

 vraagt in het gesprek door wat de medewerker nog wel zou kunnen. Indien mogelijk wordt 
passend/aangepast werk aangeboden. Indien woon-werk vervoer het probleem is, wordt 
naar een oplossing gezocht of wordt het werken vanuit huis gestimuleerd; 

 vraagt naar het telefoonnummer en (verpleeg)adres; 
 vraagt naar de verwachting van de medewerker ten aanzien van herstel; 
 vraagt door of medewerker zelf mogelijkheden ziet hoe herstel bevorderd zou kunnen 

worden;  
 vraagt naar de lopende afspraken en werkzaamheden;  
 vraagt of er, in verband met regresmogelijkheden, sprake is van een verkeersongeval waar 

een eventueel aansprakelijke derde bij betrokken was; 
 vraagt of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval, maar niet of het verzuim werk 

gerelateerd is. De bedrijfsarts mag de leidinggevende informeren over de mate en wijze 
waarop het ziekteverzuim werk gerelateerd is wanneer de informatie over de functionele 
beperkingen en noodzakelijke aanpassingen onvoldoende informatie bevat voor de re-
integratie.  

 maakt met de medewerker een afspraak over het volgende contact. 
 laat de medewerker duidelijk weten of de ziekmelding geaccepteerd wordt. Bij gedeeltelijke 

ziekmelding wordt gezamenlijk vastgelegd wat de medewerker nog wel kan en wat hij ook 
daadwerkelijk gaat doen. Als de leidinggevende de ziekmelding niet accepteert, bespreekt hij 
de alternatieven met de medewerker en legt de afspraken hierover schriftelijk vast. In dit 
geval zal de medewerker bij voorkeur de eerste ziektedag gezien worden door de 
bedrijfsarts.  

 geeft de geaccepteerde verzuimmelding onder vermelding van naam, datum en reden 
verzuim door aan de administrateur en die geeft het vervolgens via de verzuimapplicatie 
door aan de arbodienst.   

 
 
 

VeReFi model Verzuimprotocol  
 
De spelregels zijn uitgewerkt in het VeReFi model Verzuimprotocol: een praktische handleiding voor 
leidinggevenden hoe ze om moeten gaan met een ziekmelding. Houders van een VeReFi werkgevers- 
of dienstverlenersabonnement kunnen dit protocol vinden op www.verefi.nl onder Protocollen.  

    


