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1. Re-integratie activiteiten    
 

a) Eigen functie 

b) Andere passende functie       

c) Tweede spoor        
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a. eigen functie 
 

• evt. aanpassen tkn & vaw  

• evt voorzieningen => zie Leidraad werkvoorzieningen NvvA & 
Besluit Beleidsregel normbedragen 2017 (d.d. 3/3/17) 

• at-basis : max 6 wkn  

=> Casus Ktr. Arnhem 14/2/2017  
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b. andere passende functie 
 

Tijdelijk : doel terugkeer eigen functie  

Definitief : organisatie aanpassen (658a BW)  

Wanneer wordt passende arb, bedongen arb? 

=> Casus Hof Den Bosch 24/1/17  
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c. tweede spoor  
 

• Brief Asscher 22 dec 2016 aan TK 

• binnen 6 wkn na 1e jrs evaluatie  

 max 8 wkn tussen vaststellen blbh & start re-integratie in 2e ao jaar 

 (Werkwijzer Poortwachter feb 2017) 
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2. Re-integratieplichten wn  
Wettelijke basis: 7:660a BW (voor wg = 7:658a BW/art 3a + 4 Arbo) 

a. redelijke voorschriften opvolgen    

b. meewerken aan PvA 

c. passende arb  
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Privacy dilemma’s  

 

• Plicht toestemming geven ivm opvragen medische info? 

• Recht op keuze behandeling? 

 => casus Rb A’dam 9/8/12       
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Overige vragen…  
  

 

• Plicht passende arbeid bij reistijd 2 uur ?   

• Plicht aanvaarden lagere functie? 
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3. Maatregelen  

 

Loondoorbetaling 7:629 BW: 104 wkn min 70%        

• evt. langer & hoger op grond van CAO 

  of loonsanctie 

• max duur einde tijdelijk dienstverband  

 tenzij loonsanctie ogv ZW  
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• Sancties bij niet meewerken (660a wn) 

 1. opschorten 629 lid 6 BW     

 2. stop zetten 629 lid 3 (a t/m f) BW 

=> Mededelingsplicht wg  
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3. beëindigen dienstverband tijdens aoh 

• Ontslag op staande voet      

=> Casus Ktr. Lelystad 17 maart 2017  
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• Toestemming UWV  

• Ontbindingsverzoek ktr : e-grond  

 671b lid 5 deskundigenoordeel nodig   

  => casus Ktr. Almere 21 februari 2017   

 

 

 
15 



4. RIV toets 
 

 

Werkwijzer Poortwachter feb 2017 

• aandachtspuntenlijst  

• voornemen niet opleggen loonsanctie  

  wn benaderd             
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5. Recent & toekomst  
 

 

 

Besluit 20/2/17 tijdelijke regeling vervroegde no-
riskpolis vangnetters (art 29b ZW)  

⇒Na 52 wkn no risk polis      

⇒Periode 15/3/17 tot 15/3/2022      
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Wlk per 1 juli 2017 aanvullingen ARBO o.a.: 

• Plicht basisoek ba & wg met aantal randvoorwaarden (Inspectie SZW!) 

• Wn recht op bezoek ba zonder verzuim (NB beroepsgeheim) 

• Wn recht op second opinion ba 

• Ba plicht klachtenregeling            
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Re-integratie beloond? 

• Zegt u het maar….                  
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Vragen?  

 

• Terpstra@boutadvocaten.nl 

• www.boutadvocaten.nl 

• Ossenmarkt 7 (9721 NZ) Groningen 

• 050-3140840 
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