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               Nieuwsbrief Oktober 2013 

 

 

Nieuwe Huisstijl 
Recentelijk is de nieuwe huisstijl van ConvalSense gelanceerd. Maanden van voorbereiden gingen hier aan 

vooraf. Wij zijn enorm trots op het resultaat.  

 

De visie achter ons logo is dat wij de kern van uw probleem oppakken en oplossen. De risico’s en verplichtingen 

die betrekking hebben op de sociale zekerheid zijn complex en aan veranderingen onderhevig. Door ons 

specialisme te richten op het juridische en financiële gedeelte van sociale zekerheidsvraagstukken zijn wij in 

staat de verschillende risico’s te herkennen en op te lossen.  

 

Met onze pay off “Verhelderend anders” benadrukken wij onze werkwijze; Transparant en nuchter, meetbare 

oplossingen met een pragmatische benadering van uw vraagstukken en problematiek.  

 

Met de lancering van onze nieuwe huisstijl is ook onze website volledig vernieuwd. Hier treft u informatie en 

oplossingen aan die voor uw branche van toepassing zijn. Wij nodigen u van harte uit onze website te 

bezoeken.  

 

 

Kosteloos advies 

De lancering van onze nieuwe huisstijl en website willen wij niet onopgemerkt aan u voorbij laten gaan. Het 

vertrouwen dat u ons geeft zorgt tenslotte voor het succes wat wij hebben. Wij stellen daarom onze expertise 

kosteloos ter beschikking.  

 

Heeft u een verzuim- of WGA dossier waar u advies van experts over wil hebben? In de maand november kunt 

u bij ons één kosteloze Expert opinion vragen. Onze specialisten bestuderen uw case en geven u een 

verhelderend advies.  

 

 

Geen loon voor zieke die niet re-integreert  
Een zieke werknemer die niet aan zijn re-integratieverplichting voldoet, kan zijn volledige loon kwijtraken. Dus 

ook het loon voor de uren waarin hij arbeidsongeschikt is. Dat sprak de Rechtbank Arnhem-Leeuwarden uit in 

een kort geding. Een horecamedewerker die zich twee keer ziek meldde toen hij voor een beperkt aantal uren 

aan het werk moest om te re-integreren, verloor zo zijn hele loon.  

In deze zaak meldt de medewerker zich in april 2012 ziek wegens klachten aan zijn voeten en schouders. Op 5 

juni geeft de bedrijfsarts een re-integratieadvies: de werknemer is inzetbaar voor 4 uur per dag in licht werk. 

De bedrijfsarts maakt ook een plan van aanpak dat door de werknemer wordt ondertekend. De werknemer 

houdt zich echter niet aan de afspraken, waardoor de re-integratie niet van de grond komt. Op 3 september 

geeft de bedrijfsarts opnieuw een re-integratieadvies. De werknemer zegt nog altijd klachten te hebben welke 

niet onderbouwd worden door de huisarts. De bedrijfsarts stelt dat de werknemer met 2 uur werken per dag 

kan aanvangen met een opbouw naar 4 uur per dag binnen twee weken.  

Na dit advies gaat de werknemer weer aan het werk, maar meldt zich na twee dagen volledig ziek. Op 14 

november vertelt de werkgever hem dat hij zich bij de bedrijfsarts moet melden. Doet hij dat niet, dan wordt 

zijn loon opgeschort. Op 19 november herhaalt de bedrijfsarts zijn advies van 3 september.  

 



 

 

 

 

  

 

 

De werkgever stuurt op 21 december de werknemer een brief dat hij zijn salaris heeft opgeschort. Hij krijgt de 

gelegenheid om zich op 24 december te melden op het werk om de opschorting ongedaan te maken. Reageert 

de werknemer niet, dan zal zijn salaris worden stopgezet. De werknemer reageert inderdaad niet, zodat 

werkgever op 27 december een brief stuurt dat zijn salaris is stopgezet. Op 18 januari 2013 geeft het UWV een 

deskundigenoordeel, waarin het beleid van de bedrijfsarts wordt ondersteund. De werkgever stelt de 

werknemer voor om op 29 januari 2013 met zijn re-integratie te beginnen. De werknemer verschijnt die dag 

wel op het werk, maar gaat weer naar huis en meldt zich opnieuw ziek. Vanaf 27 december heeft hij geen loon 

meer ontvangen van de werkgever.  

De werknemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Hij eist zijn volledige salaris, of in elk geval 

voor het deel dat hij arbeidsongeschikt is. De werkgever vindt dat er geen recht is op loondoorbetaling. De 

werknemer heeft niet aan zijn re-integratieverplichting voldaan.  

De rechter oordeelt dat de werkgever terecht de loondoorbetaling stopte. Hij wijst de vordering van de 

werknemer ook af. In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat een werknemer geen recht houdt op loon 

indien hij geen passende arbeid uitvoert, hoewel hij daartoe wel in staat is. In deze case was hier duidelijk 

sprake van. De sanctie op overtreding van deze wetsregels is dat de werknemer het recht op loondoorbetaling 

verliest. Dit vonnis is in hoger beroep bekrachtigd door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.  

 

 

Aanpassen arbeidsovereenkomsten in verband met de BeZaVa 
Vanaf 1 januari 2014 worden bij werkgevers twee nieuwe gedifferentieerde premies geheven; één in verband 

met de Ziektewetuitkeringen van "flexwerkers" en één in verband met de WGA-uitkeringen van "flexwerkers". 

Dit is het gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters ("Bezava") die 

op 1 januari 2014 in werking treedt. 

 

De hoogte van deze gedifferentieerde premies hangt voor grote werkgevers geheel, en voor middelgrote 

werknemers gedeeltelijk, af van de hoogte van de Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkeringen van werknemers 

die ziek uit dienst zijn gegaan of die binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek zijn 

geworden.  

 

Grote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom in 2012 groter dan € 3.070.000. 

Middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtige loonsom in 2012 groter dan € 307.000 maar 

kleiner dan of gelijk aan € 3.070.000.  

 

Het is voor grote en middelgrote werkgevers daarom van belang te weten of werknemers zich binnen vier 

weken na het einde van de arbeidsovereenkomst ziek melden en zo ja, of deze ziekmelding terecht is. Om hier 

zicht op te krijgen en te houden is het raadzaam om in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen die 

de werknemer verplicht om van een eventuele ziekmelding binnen vier weken na het einde van de 

arbeidsovereenkomst mededeling te doen bij de werkgever. Om te kunnen beoordelen of het een terechte 

ziekmelding betreft dient de werknemer zich onder controle te stellen van de bedrijfsarts.  

 

Wilt u meer informatie ontvangen over één van deze onderwerpen of de oplossingen die wij bieden? 

U kunt ons bereiken op 085-877 14 65  of per mail consulting@convalsense.nl  

 

 

 

Aan of afmelden van deze nieuwsbrief kan via nieuwsbrief@convalsense.nl  

 


