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7. Samenvatting en conclusies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderzoek verschaft inzicht in de wederzijdse invloed van het civiele aansprakelijk-

heidsrecht en het arbeids- en socialezekerheidsrecht met betrekking tot de op de werknemer 

rustende verplichtingen gericht op een terugkeer naar inkomensvormende arbeid.  

 

Een werknemer die door een gebeurtenis of ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, 

arbeidsongeschikt is geraakt, heeft te maken met verplichtingen die afkomstig zijn uit 

verschillende rechtsgebieden. Op grond van het arbeids- en socialezekerheidsrecht dient hij 

strenge re-integratieverplichtingen na te leven. Op grond van de schadebeperkingsplicht uit 

het aansprakelijkheidsrecht dient hij zijn arbeidsvermogensschade te beperken, voor zover 

dit redelijkerwijs van hem gevergd kan worden.  

 

Dit proefschrift beantwoordt de vraag wat de wederzijdse invloed is van het civiele 

aansprakelijkheidsrecht en het arbeids- en socialezekerheidsrecht met betrekking tot de op 

de werknemer rustende verplichtingen gericht op een terugkeer naar inkomensvormende 

arbeid. Deze probleemstelling is beantwoord aan de hand van een aantal deelvragen. 

 

Met een historisch onderzoek naar de re-integratiewetgeving ben ik op zoek gegaan naar 

het antwoord op de vraag wat de doelstellingen zijn van de re-integratieverplichtingen in 

het sociaal recht. Het verslag van dit onderzoek is te vinden in hoofdstuk 2. 

 

Vanaf het einde van de vorige eeuw is het huidige re-integratiebeleid uit het sociaal recht 

ontstaan. Maatregelen die zijn gericht op re-integratie van de zieke werknemer, werden 

genomen om zo het toenemende beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te 

dringen. Ik wijs bijvoorbeeld op de Wet Terugdringing ziekteverzuim, de Wet uitbreiding 

loondoorbetalingsplicht bij ziekte, de Wet verbetering poortwachter en de Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen. De maatregelen hebben geresulteerd in wettelijke formele 

en materiële re-integratieverplichtingen voor de werkgever en de werknemer. Daarnaast 
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wordt gebruik gemaakt van financiële prikkels om de werknemer en de werkgever aan te 

zetten tot re-integratie.  

Sociale en economische problemen ten gevolge van het groeiend aantal 

arbeidsongeschikten, hebben de aanzet gegeven voor een beleid in het kader van 

arbeidsongeschiktheid gericht op re-integratie. Kostenbeheersing is derhalve een 

belangrijke doelstelling achter de re-integratieverplichtingen. Om de kosten van het stelsel 

beheersbaar te houden, dienen arbeidsongeschikten volgens de regering snel naar het 

arbeidsproces terug te keren. Als argument ter invoering van de WIA draagt de regering 

onder andere aan, dat de kosten van de vergrijzing opgevangen dienen te worden door 

middel van een verhoogde arbeidsparticipatie. Re-integratie staat dus niet (langer) slechts 

ten dienste van kostenbeheersing van het stelsel van arbeidsongeschiktheidsregelingen, 

maar tevens van kostenbeheersing van het gehele stelsel van sociale zekerheid. 

Sociale doelstellingen spelen echter ook een rol bij de vorming van een 

arbeidsongeschiktheidsbeleid gericht op re-integratie. Volgens de wetgever moeten 

werknemers niet onnodig aan de kant blijven staan. Instroom in de 

arbeidsongeschiktheidsregelingen heeft een minder solide maatschappelijke positie en 

inkomensachteruitgang tot gevolg. In de memorie van toelichting bij de Wet Pemba wordt 

door de regering zelfs opgemerkt dat bovenal sociale overwegingen een rol spelen bij de 

inzet op een verhoogde arbeidsparticipatie. Betaalde arbeid is volgens de wetgever de beste 

manier om te komen tot financieel en sociaal welzijn.  

Toch roept de argumentatie van de wetgever de vraag op of het hier niet gaat om een 

gelegenheidsargument. Uiteraard zijn er goede argumenten aan te dragen waarom werken 

in het belang is van de zieke werknemer. Het is echter de vraag of het huidige re-

integratiebeleid ook tot stand zou zijn gekomen wanneer de kosten van het stelsel niet 

onder druk hadden gestaan. Naar mijn mening zijn financiële overwegingen een belangrijke 

reden geweest om te komen tot strenge wettelijke re-integratieverplichtingen. 

Dit maakt deels inzichtelijk waarom de re-integratieverplichtingen uit het sociaal recht 

kunnen verschillen van de schadebeperkingsplicht uit het aansprakelijkheidsrecht. Bij de 

schadebeperkingsplicht staat het belang van de benadeelde tegenover het (financiële) 

belang van de (verzekeraar van) de dader. Kostenbeheersing is de afgelopen decennia een 

belangrijke motivering geweest om de re-integratieverplichtingen van arbeidsongeschikten 

te introduceren en verder aan te scherpen. Een dergelijke ontwikkeling ligt echter niet ten 

grondslag aan de schadebeperkingsplicht.  

 

In hoofdstuk 3 is vervolgens de vraag beantwoord wat de reikwijdte is van de re-

integratieverplichtingen uit het sociaal recht.  

Op de werknemer/verzekerde rust een aantal procedurele verplichtingen. Zo dient hij mee 

te werken aan de opstelling van het plan van aanpak bij de werkgever en de re-

integratievisie bij het UWV. Tevens dient hij tijdig een aanvraag voor de WIA-uitkering te 
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doen. Naast dergelijke formele verplichtingen rust er op de werknemer een aantal 

(vergaande) materiële verplichtingen om te re-integreren. 

De twee voor de praktijk belangrijkste materiële re-integratieverplichtingen van de 

werknemer in het sociaal recht zijn de verplichting voor de arbeidsongeschikte om zich 

geneeskundig te laten behandelen en de verplichting om passende arbeid te verrichten. Een 

geneeskundige behandeling kan door de werknemer als een ernstige belasting worden 

ervaren. Er dient dan ook terughoudend met de vraag te worden omgegaan of van een 

werknemer gevergd kan worden dat hij een medische behandeling ondergaat. Binnen de 

grenzen van de redelijkheid en de goede trouw komt de werknemer keuzevrijheid toe met 

betrekking tot de te volgen behandeling. De werknemer is echter op straffe van verlies van 

een inkomensvoorziening in beginsel wel gehouden om de normale van elke betrokkene te 

vergen medische controle en behandeling te ondergaan. 

De verplichting voor de werknemer/verzekerde om passende arbeid te verrichten kan tevens 

vergaande gevolgen hebben voor de betrokkene. Indien de betrokkene niet (langer) in staat 

is om de bedongen arbeid te verrichten of om arbeid te verrichten die dicht tegen de 

bedongen arbeid ligt, wordt van hem gevergd dat hij andere passende arbeid verricht die 

voor wat betreft de inhoud verder verwijderd is van de bedongen arbeid. Onder passende 

arbeid wordt verstaan, alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de 

werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of 

sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Of arbeid als passend kan worden 

aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van 

het geval. Als richtlijn geldt dat er sprake dient te zijn van arbeid die in redelijkheid aan de 

werknemer kan worden opgedragen, gelet op onder meer het arbeidsverleden, de opleiding, 

de gezondheidstoestand, de afstand tot het werk, het loon en hetgeen waartoe de werknemer 

nog in staat is. De verplichting om passende arbeid te verrichten vormt derhalve een 

vergaande verplichting die onder omstandigheden van een arbeidsongeschikte vraagt om 

zijn leven sterk aan te passen.  

 

De werkgever is zoals gezegd eveneens verplicht zich in te zetten voor de re-integratie van 

de werknemer. Bij de invulling van de re-integratieverplichting van de werkgever zijn 

verschillende relevante omstandigheden van belang. Zijn re-integratieplicht hangt af van de 

omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de arbeid en de organisatie van het 

bedrijf. Ook financiële aspecten spelen een rol. Zo kan van de werkgever in het kader van 

de re-integratie van de werknemer meer gevergd worden, wanneer de financiële belasting 

gering is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever een vergoeding kan 

verkrijgen. 

 

Naast wettelijke verplichtingen, wordt het sociaal recht gekenmerkt door financiële prikkels 

om de werknemer en de werkgever aan te zetten tot re-integratie. Zo is de werkgever thans 
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de eerste 104 weken van ziekte van de werknemer, verantwoordelijk voor de 

inkomensvoorziening van de werknemer. De werknemer kan in deze periode 

geconfronteerd worden met sancties, wanneer hij zich in onvoldoende mate inzet voor zijn 

re-integratie. Aan het einde van de wachttijd voor de WIA kan de werkgever door het 

UWV geconfronteerd worden met een loonsanctie. De werknemer kan een uitkering op 

grond van de WIA geweigerd worden. De laatste mogelijkheid bestaat ook wanneer de 

werknemer zijn re-integratieverplichtingen schendt, gedurende de periode dat hij recht heeft 

op een uitkering op grond van de WIA. Daarnaast daalt het inkomensniveau van de 

uitkering op grond van de WIA van de gedeeltelijke arbeidsongeschikte, wanneer hij zijn 

restverdiencapaciteit onvoldoende benut. 

 

In hoofdstuk 4 heb ik een antwoord gegeven op de vraag wat de reikwijdte is van de 

schadebeperkingsplicht van het slachtoffer. Daarbij heb ik tevens stil gestaan bij de 

achterliggende doelstelling van deze verplichting. Op grond van het aansprakelijkheidsrecht 

heeft het slachtoffer in beginsel recht op volledige vergoeding. Door middel van vergoeding 

kan het slachtoffer in de oude situatie worden terug gebracht. Vergoeding kan plaats vinden 

door middel van vergoeding van concrete maatregelen om herstel te bewerkstelligen of 

door financiële compensatie. Feitelijk herstel gaat daarbij vóór vergoeding. Concreet heeft 

dit voor de problematiek van dit onderzoek tot gevolg dat het aansprakelijkheidsrecht 

gericht zou moeten zijn op herstel van de belastbaarheid van het slachtoffer, zodat de 

arbeidsvermogensschade beperkt blijft. Pas wanneer feitelijk herstel niet meer mogelijk is, 

is vergoeding voor verlies van inkomsten op zijn plaats.  

De schadebeperkingsplicht draagt bij aan het herstel van het slachtoffer. De 

schadebeperkingsplicht wordt gekenmerkt door de gedachte dat de benadeelde 

schadebeperkende maatregelen niet achterwege mag laten nu een derde verantwoordelijk is 

voor de schade. Wanneer de schade (deels) aan het slachtoffer zelf te wijten is, is het billijk 

dat deze ook (deels) voor zijn rekening komt. Ware dit anders, dan had een slachtoffer na 

een schadetoebrengende gebeurtenis een vrijbrief om niet te re-integreren.   

Dat de benadeelde in het kader van het aansprakelijkheidsrecht tot schadebeperking 

gehouden is door het toedoen van een derde, heeft zijn weerslag op de reikwijdte van deze 

verplichting. De benadeelde is verplicht om zijn schade te beperken voor zover dit 

redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Er dient bij de schadebeperkingsplicht 

terughoudendheid te worden betracht. Het slachtoffer komt een ruime mate van 

keuzevrijheid toe bij de invulling van zijn leven na een aansprakelijkheid scheppende 

gebeurtenis. 

 

De slachtoffervriendelijke uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht komen tevens tot 

uiting bij het leerstuk van de predispositie (paragraaf 4.3.2). De Hoge Raad heeft in 

verschillende arresten bepaald dat bij een schending van verkeers- en veiligheidsnormen in 
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het kader van het causaal verband ook schade die het gevolg is van een bijzondere 

lichamelijke of geestelijke zwakheid van de benadeelde kan worden toegerekend aan de 

aansprakelijke derde. Met andere woorden: ‗the tortfeaser takes the victim as he finds him‘. 

Ook wanneer re-integratie in loonvormende arbeid uitblijft ten gevolge van een 

predispositie, kunnen de gevolgen worden toegerekend aan de dader. 

Wanneer bij de benadeelde sprake is van een predispositie, is nog steeds een rol weggelegd 

voor de schadebeperkingsplicht. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de gevolgen van een 

gebeurtenis of ongeval niet langer aan de aansprakelijke derde kunnen worden toegerekend 

wanneer het slachtoffer zou hebben nagelaten van zijn kant alles in het werk te stellen wat 

redelijkerwijs, mede in aanmerking genomen zijn persoonlijkheidsstructuur, van hem kan 

worden verlangd om tot het herstelproces bij te dragen. In de lagere rechtspraak blijkt van 

belang of de benadeelde voldoende gemotiveerd was om zijn re-integratie te laten slagen. 

 

Op grond van de schadebeperkingsplicht kan de benadeelde gehouden zijn om passende 

werkzaamheden te verrichten. Ook bij deze verplichting geldt echter dat terughoudendheid 

geboden is. De benadeelde is tevens keuzevrijheid gegund. Van het slachtoffer kan 

redelijkerwijs pas gevergd worden dat hij bepaalde werkzaamheden verricht, indien deze 

werkzaamheden naar de maatstaven van het aansprakelijkheidsrecht als passend kunnen 

worden aangemerkt. Daarbij zijn omstandigheden van belang zoals leeftijd, de aanleg, de 

stand van het slachtoffer, het arbeidsverleden, de opleiding, de capaciteiten, de eventuele 

vakkennis van het slachtoffer, het milieu waarin het slachtoffer verkeert, zijn levenswijze 

en zijn persoonlijkheid. 

Verder wordt van de benadeelde verlangd dat hij medische schade beperkt voor zover dat 

redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. Dit heeft tot gevolg dat hij een adequate 

behandeling dient te ondergaan. Het slachtoffer komt wel de ruimte toe om een operatie 

waar risico‘s aan de verbonden zijn, te weigeren. 

 

Het sociaal recht en het aansprakelijkheidsrecht komen samen bij het regresrecht van de 

werkgever en het UWV. Beide partijen hebben kosten in verband met de 

inkomensvoorziening en de re-integratie van het slachtoffer. Deze kosten kunnen zij op 

grond van art. 6:107a BW en art. 99 WIA verhalen op de aansprakelijke partij. Bij het 

regresrecht van de werkgever doet zich echter een aantal knelpunten voor. Problemen zijn 

gesignaleerd wanneer de werkgever zelf onvoldoende inspanningen heeft verricht ten 

behoeve van de re-integratie van de werknemer. In dat geval zou de aansprakelijke partij 

zich op het standpunt moeten kunnen stellen dat de werkgever zijn schadebeperkingsplicht 

heeft geschonden. Het is echter de vraag of het huidige juridische kader de mogelijkheid 

biedt voor een dergelijk verweer. Wanneer de werkgever echter niet op zijn 

verantwoordelijkheid kan worden gewezen om de schade te beperken heeft hij in feite een 

vrijbrief om zijn re-integratieverplichtingen te veronachtzamen. Een vergelijkbare situatie 
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doet zich voor wanneer de werkgever door het UWV een loonsanctie is opgelegd. In 

beginsel is het mijns inziens mogelijk dat het loon dat de werkgever gedurende het 

verlengde tijdvak doorbetaalt, verhaald wordt op de aansprakelijke derde. Het is echter 

noodzakelijk dat het handelen van de werkgever kan worden getoetst aan de 

schadebeperkingsplicht. 

Daarnaast is het opmerkelijk dat op dit moment geen verhaalsrecht bestaat op grond van de 

WW. Wanneer een letselschadeslachtoffer na twee jaar van ziekte slechts in geringe mate 

arbeidsongeschikt is, maar daardoor niet in staat blijkt om zijn eigen of andere 

werkzaamheden voor de werkgever te verrichten, kan hij afhankelijk worden van de WW. 

De werkloosheid van het slachtoffer kan in dit geval nog in causaal verband staan tot de 

gebeurtenis of het ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is. Verder is in hoofdstuk 4 

gebleken dat de WIA onder bepaalde omstandigheden ook (een deel van de) werkloosheid 

dekt. In dat geval heeft het UWV een verhaalsrecht op grond van de WIA. 

 

In hoofdstuk 5 stond de vraag centraal op welke wijzen in theorie wisselwerking plaats kan 

vinden tussen het sociaal recht enerzijds en het aansprakelijkheidsrecht anderzijds. Ik heb 

uiteengezet in hoeverre de verplichtingen uit de besproken rechtsgebieden verschillen. 

Tevens is aandacht besteed aan de consequenties van de geconstateerde verschillen. 

Daarnaast is bezien in welke mate in de praktijk wisselwerking plaatsvindt. Deze vraag is 

beantwoord aan de hand van de uitkomsten van drie focusgroepen en een tweetal 

interviews. 

 

Van de benadeelde wordt vanuit beide rechtsgebieden verlangd dat hij re-integratie-

inspanningen verricht om zo zijn restverdiencapaciteit te benutten. De reikwijdte van de te 

verlangen re-integratieverplichtingen verschilt echter fors. De verschillen kunnen verklaard 

worden op grond van de verschillende rechtvaardigheidsgedachten die een rol spelen in dit 

onderzoek. In het sociaal recht staat verdelende rechtvaardigheid voorop. Schade wordt 

toegerekend aan het collectief. Binnen het collectief vindt herverdeling plaats. Na 

toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is het gelet op de verdelende 

rechtvaardigheid acceptabel dat de benadeelde niet volledig wordt teruggebracht in de oude 

situatie. Dit ligt anders in het aansprakelijkheidsrecht. Daar staat vereffenende 

rechtvaardigheid voorop. De dader heeft een fout gemaakt en dient daarom het natuurlijk 

evenwicht dat hij heeft verstoord, zo mogelijk volledig te herstellen. Daarom mag de 

nieuwe situatie na het ongeval niet te sterk afwijken van de oude situatie. 

 

Een tweede verklaring voor het feit dat in het kader van het arbeids- en 

socialezekerheidsrecht verdergaande inspanningen van de benadeelde worden verlangd is 

erin gelegen dat in het aansprakelijkheidsrecht terughoudendheid dient te worden betracht 

bij de te verlangen inspanningen. Het is immers juist de aansprakelijke partij die de 
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benadeelde in de positie heeft geplaatst waarin hij is gehouden tot schadebeperking. Dit 

heeft tot gevolg dat van het slachtoffer geen vergaande inspanningen worden gevergd. In 

het sociaal recht wordt een dergelijke terughoudendheid niet betracht. De zieke werknemer 

dient op grond van het BW en de WIA strenge re-integratieverplichtingen na te leven om zo 

weer terug te keren in het arbeidsproces. 

 

De terughoudendheid die in het aansprakelijkheidsrecht wordt betracht, vindt zijn 

uitwerking onder andere in het leerstuk van de predispositie. Op grond van de 

jurisprudentie van de Hoge Raad (paragraaf 5.2.3) kunnen, zoals vermeld, ook gevolgen 

van een ongeval die zijn gelegen in de bijzondere gesteldheid van het slachtoffer, worden 

toegerekend aan het handelen van de aansprakelijke partij. Zo kent de jurisprudentie het 

voorbeeld van de benadeelde waarbij het herstel uitbleef ten gevolge van zijn neurotische 

behoefte om een vergoeding te verkrijgen.  

Het predispositieleerstuk heeft eveneens een weerslag op de schadebeperkingsplicht. 

Wanneer bij de benadeelde een predispositie aanwezig is wordt van hem wel verwacht dat 

hij zich inspant om zijn schade te beperken. Bij de van hem te verlangen inspanningen 

wordt echter rekening gehouden met zijn persoonlijkheidsstructuur en privémoeilijkheden. 

Het sociaal recht komt een benadeelde niet in dezelfde mate tegemoet. Zo zal de 

werknemer zich niet kunnen beroepen op privéproblemen, zoals een echtscheiding, om zo 

onder zijn re-integratieverplichtingen uit te komen. Reeds op dit punt bestaat een belangrijk 

verschil tussen de besproken rechtsgebieden. 

 

Ook wanneer geen sprake is van een predispositie bij het slachtoffer lopen de 

werkhervattingsverplichtingen uit de verschillende rechtsgebieden sterk uiteen. Dit blijkt 

bijvoorbeeld wanneer de vraag aan de orde is of het letselschadeslachtoffer gehouden is om 

passende arbeid te verrichten. In het aansprakelijkheidsrecht spelen andere omstandigheden 

een rol bij de kwalificatie van passende arbeid. Er dient rekening te worden gehouden met 

specifieke wensen en behoeften van het slachtoffer. In het sociaal recht wordt eerder de 

nadruk gelegd op objectieve omstandigheden zoals het arbeidsverleden en de opleiding van 

de zieke werknemer. Daarnaast dienen de pijlen in het sociaal recht eerder te worden 

gericht op re-integratie bij een andere werkgever. Dit is het ‗tweede spoortraject‘. In het 

aansprakelijkheidsrecht kan men langer afwachten. Dit is onder meer te verklaren nu de 

benadeelde zoveel mogelijk dient te worden teruggebracht in de oude situatie. 

Het is duidelijk dat de re-integratieverplichtingen uit het aansprakelijkheidsrecht enerzijds 

en het sociaal recht anderzijds grote verschillen vertonen. De lagere rechtspraak is niet 

steeds in lijn met dit uitgangspunt (paragraaf 5.3.3). Zo wordt wel geoordeeld dat het 

slachtoffer in het kader van de schadebeperkingsplicht gehouden is om mee te werken aan 

zijn re-integratie, al dan niet in het kader van de socialezekerheidswetgeving. Een dergelijk 
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oordeel hecht niet genoeg waarde aan de slachtoffervriendelijke uitgangspunten van het 

aansprakelijkheidsrecht. 

 

De geconstateerde verschillen kunnen leiden tot verschillende ongewenste uitwerkingen. In 

de eerste plaats is het denkbaar dat re-integratie faalt. Het slachtoffer zou zich, wanneer hij 

van mening is dat in het kader van het arbeids- of socialezekerheidsrecht te veel van hem 

wordt gevergd, kunnen onttrekken aan de re-integratieverplichtingen uit het sociaal recht. 

Wanneer de werkgever vervolgens een sanctie oplegt in de vorm van het stopzetten van het 

loon of ontslag, kan de benadeelde het financiële nadeel verhalen op de aansprakelijke 

partij zolang een schending van de schadebeperkingsplicht (nog) niet aan de orde is. Uit de 

focusgroepen is gebleken dat deze situatie zich echter niet vaak voordoet. Wel ziet men dat 

letselschadeslachtoffers vaker om onduidelijke redenen uitvallen uit het arbeidsproces. 

Ook de werkgever kan door de wisselwerking tussen de rechtsgebieden onvoldoende 

geprikkeld worden om zich in te spannen voor de re-integratie van de werknemer. Hij kan 

de loonkosten op grond van art. 6:107a lid 2 BW afwentelen op de aansprakelijke partij. 

Daardoor valt voor de werkgever de financiële prikkel weg om de werknemer te re-

integreren. Uit de expertmeetings is verder gebleken dat het voorkomt dat de werkgever de 

letselschade van zijn werknemer ‗gebruikt‘ om van de werknemer af te komen. Hij laat de 

zieke werknemer afvloeien en de aansprakelijke partij betaalt hiervoor de rekening. Door 

middel van ‗windowdressing‘ kan de werkgever volgens de deelnemende experts de schijn 

wekken te voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen.  

Het kan eveneens voorkomen dat bij de re-integratie van het slachtoffer geen acht wordt 

geslagen op de inhoudelijke verschillen tussen verplichtingen uit de verschillende 

rechtsgebieden. In dat geval dient de werknemer te voldoen aan de 

werkhervattingsverplichtingen die afkomstig zijn uit het arbeids- en socialezekerheidsrecht. 

De slachtoffervriendelijke uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht komen dan 

onvoldoende tot hun recht. Dit kan leiden tot een onredelijke uitkomst. De benadeelde 

verricht meer inspanningen dan de aansprakelijke partij van hem mag verwachten. Dit zou 

tot gevolg kunnen hebben dat de benadeelde re-integreert in een functie die niet aansluit bij 

zijn wensen en behoeften. Uit de focusgroepen is gebleken dat deze situatie zich vaak 

voordoet, nu de praktijk weinig oog heeft voor de verschillende normenstelsels. 

 

In hoofdstuk 6 was de situatie aan de orde waarin de werkgever aansprakelijk is voor de 

schade van de werknemer. De vraag is aan de orde gesteld welke gevolgen de 

aansprakelijkheid van de werkgever heeft voor de re-integratie. Daarnaast is bezien of en zo 

ja, in hoeverre het re-integratietraject in de praktijk wordt beïnvloed door de omstandigheid 

dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt ten gevolge van 

een bedrijfsongeval. 
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De geschetste situatie brengt rechtsonzekerheid met zich. Bij werkgeversaansprakelijkheid 

doet zich een merkwaardig figuur voor. De werkgever heeft als het ware twee petten op: die 

van werkgever en die van aansprakelijke partij. In het kader van zijn rol als aansprakelijke 

partij mag hij minder vergaande re-integratie-inspanningen verwachten van de benadeelde 

werknemer dan in zijn rol als werkgever. Dit kan erin resulteren dat de re-integratie van de 

werknemer wordt belemmerd. Indien de werkgever de werknemer in het kader van het 

arbeidsrecht sanctioneert in verband met een schending van zijn re-integratieverplichtingen, 

kan de werknemer de financiële schade die hier het gevolg van is verhalen op diezelfde 

werkgever wanneer een schending van de schadebeperkingsplicht niet aan de orde is. 

 

Verder is het denkbaar dat de werkgever zich niet actief opstelt inzake de re-integratie van 

de werknemer. Er kan bij hem een schuldgevoel aanwezig zijn. Uit de focusgroepen is 

gebleken dat dit in de praktijk voorkomt. Het is echter ook mogelijk dat de werkgever zich 

juist te veel zal inspannen voor de re-integratie. Hij wordt immers niet slechts 

geconfronteerd met de loonkosten van de eerste twee jaar van ziekte, maar tevens met een 

grotere post van arbeidsvermogensschade van de benadeelde. Het komt voor dat de 

werkgever zijn re-integratiebevoegdheden ‗misbruikt‘.  

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Wanneer dit wel het geval zou 

zijn, wordt de kans op misbruik sterk verkleind. In hoofdstuk 6 is de vraag beantwoord of 

de wet voldoende waarborgen kent om misbruik door de werkgever van zijn re-

integratieverplichtingen tegen te gaan.  

De werknemer heeft verschillende middelen tot zijn beschikking wanneer hij het gevoel 

heeft dat de werkgever meer van hem verlangt, dan gerechtvaardigd is. In de eerste plaats 

kan hij het UWV verzoeken om een deskundigenverklaring. Een deskundige van het UWV 

kan daarin een oordeel geven over de van de werknemer te verlangen re-integratie-

inspanningen. Wanneer de werknemer in zijn opvatting gesteund wordt door het UWV, 

maar de werkgever zich niet conformeert aan een voor hem nadelig deskundigenbericht, 

kan de werknemer zich tot de rechter wenden. Dit is mogelijk wanneer de werkgever het 

loon van de werknemer heeft stopgezet in verband met een weigering van de werknemer 

om zijn re-integratieverplichtingen na te leven. Het is de verwachting dat de rechter de 

second opinion zal volgen. 

In de jurisprudentie zijn echter verschillende voorbeelden te vinden waarin gebreken lijken 

te kleven aan een second opinion. Zo komt het vaker voor dat de deskundige geen contact 

heeft gezocht met de betrokken partijen. Volgens verschillende auteurs levert dit een 

schending op van de verplichting tot hoor en wederhoor (paragraaf 6.3.2.1). Wanneer de 

werkgever en werknemer niet gehoord zijn zou eventueel misbruik door de werkgever 

onopgemerkt kunnen blijven.  De werknemer dient de eventuele gebreken van de 

deskundigenverklaring bij de rechter aan te voeren. De rechter kan de second opinion 

immers naast zich neer leggen. 
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Nu er in de geschetste situatie sprake is van aansprakelijkheid van de werkgever, beschikt 

de benadeelde werknemer over een alternatieve mogelijkheid om misbruik door de 

werkgever aan te kaarten. Hij kan op grond van art. 1019w Rv de rechter verzoeken om te 

beslissen over een ‗deelgeschil‘. In een deelgeschil kan bijvoorbeeld de vraag aan de orde 

worden gesteld of de benadeelde voldoet aan de schadebeperkingsplicht. Een beslissing in 

een deelgeschil verschaft de werknemer duidelijkheid omtrent zijn verplichtingen jegens de 

aansprakelijke werkgever. De second opinion en de gerechtelijke procedure in het kader 

van art. 7:629a BW geven slechts uitsluitsel over de re-integratieverplichtingen van de 

benadeelde in het kader van het arbeidsrecht. De rechter zal echter slechts over een 

deelgeschil beslissen indien de beslissing kan bijdragen aan de totstandkoming van een 

vaststellingsovereenkomst. Hierbij hoeft het geen belemmering te vormen dat partijen nog 

geen buitengerechtelijke onderhandelingen hebben gevoerd. Het ligt gecompliceerder 

wanneer ook nog niet is gesproken over de aansprakelijkheid.  

 

De werkgever heeft op grond van de WIA de mogelijkheid om gedurende 10 jaar zelf 

financiële verantwoording te nemen voor de uitkering op grond van deze wet, door te 

kiezen voor het eigenrisicodragerschap. In dat geval betaalt de werkgever de WIA-uitkering 

aan de arbeidsongeschikte en is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie in het 

kader van de WIA. Ook hier bestaat de gecompliceerde situatie dat de aansprakelijke 

werkgever op grond van verschillende rechtsgebieden, verschillende inspanningen van de 

werknemer mag verlangen. De werknemer kan in bezwaar gaan wanneer er een besluit ligt 

dat niet in overeenstemming is met de WIA. Zo is het denkbaar dat de eigenrisicodrager de 

arbeidsongeschikte sanctioneert in verband met een schending van zijn re-

integratieverplichtingen, terwijl ‗te veel‘ wordt gevraagd van de benadeelde. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat de bezwaarprocedures bij de werkgever in het algemeen zijn ingericht 

in overeenstemming met de Awb (paragraaf 6.5.4.1). Na een voor de werknemer 

teleurstellende bezwaarprocedure, kan hij nog beroep en eventueel hoger beroep instellen. 

Daarnaast kan de benadeelde ook in deze situatie de rechter verzoeken om te beslissen 

omtrent zijn schadebeperkingsplicht in het kader van de deelgeschilprocedure. 

 

In de inleiding is aangegeven dat deze studie zal uitmonden in een aantal voorstellen om de 

afstemming tussen het civiele aansprakelijkheidsrecht en het arbeids- en sociale-

zekerheidsrecht te verbeteren.  

Voor de beschreven problematiek heb ik een oplossing voorgesteld in de vorm van een 

‗luxe‘ re-integratietraject. De werkgever kan de kosten die hij maakt voor de re-integratie 

van het slachtoffer verhalen op de aansprakelijke partij. Dit heeft tot gevolg dat de 

werkgever meer financiële ruimte heeft voor de re-integratie van het slachtoffer. Door 

middel van een luxe traject kan het re-integratietraject bij de werkgever worden afgestemd 

op de slachtoffervriendelijke uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht. Zo kan bij de 
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invulling van het begrip ‗passende arbeid‘ bijvoorbeeld meer ruimte worden gelaten voor 

de wensen en behoeften van het slachtoffer. Verder kan het door duurdere aanpassingen 

wellicht mogelijk zijn om de benadeelde terug te laten keren naar de eigen functie. Er is dus 

sprake van een ‗luxe‘ traject in vergelijking met het gemiddelde re-integratietraject dat de 

zieke werknemer doorloopt.  

Wanneer het traject bij de werkgever wordt afgestemd op de normen van het 

aansprakelijkheidsrecht bestaat overeenstemming tussen de re-integratieverplichtingen uit 

het aansprakelijkheidsrecht enerzijds en het sociaal recht anderzijds. Dit betekent dat 

onwenselijke gevolgen van wisselwerking tussen de beide rechtsgebieden weg worden 

genomen. Wanneer de benadeelde een luxe traject krijgt aangeboden, kan hij zich niet 

onttrekken aan zijn re-integratieverplichtingen en het financiële nadeel verhalen op de 

aansprakelijke partij. Hij zal immers ook zijn schadebeperkingsplicht schenden wanneer in 

het re-integratietraject bij zijn werkgever rekening is gehouden met het feit dat voor zijn 

ziekte een derde aansprakelijk is. Daarnaast wordt van het slachtoffer niet gevergd dat hij in 

het kader van het arbeidsrecht inspanningen verricht die niet in overeenstemming zijn met 

het aansprakelijkheidsrecht. Er wordt derhalve niet ‗te veel‘ gevraagd van de benadeelde.  

Na twee jaar van ziekte komt de zieke werknemer onder voorwaarden in aanmerking voor 

een uitkering op grond van de WIA. De wetgever heeft aangegeven dat het UWV geen 

ruimhartigere voorzieningen mag treffen, wanneer voor de arbeidsongeschiktheid van de 

verzekerde een derde aansprakelijk is. Het kan daarom van belang zijn dat het re-

integratietraject bij de werkgever op de voet van art. 7:629 lid 11 sub b BW wordt 

voortgezet, zolang het re-integratietraject nog niet is afgerond. Communicatie tussen alle 

partijen is in deze situatie essentieel. 

Uit de focusgroepen is gebleken dat in de praktijk reeds gebruik wordt gemaakt van de 

mogelijkheden van een ‗luxe‘ re-integratietraject. Zo komt het voor dat het slachtoffer na 

een ongeval waarvoor een derde partij aansprakelijk is, wordt omgeschoold van een mbo- 

naar een hbo-niveau. Ook worden soms dure aanpassingen gemaakt op de werkplek zodat 

de benadeelde zijn eigen werk weer kan verrichten. De kosten van dergelijke aanpassingen 

zijn vaak te verantwoorden wanneer deze worden afgezet tegen de gehele post van 

arbeidsvermogensschade. Verzekeraars zijn dan ook in voorkomende gevallen bereid 

gebleken om extra investeringen te doen.  

Daarnaast is de verzekeraar op grond van de Gedragscode Behandeling Letselschade 

gehouden om te ondersteunen bij de re-integratie. Zo ligt het bijvoorbeeld op de weg van de 

verzekeraar om een arbeidsdeskundige in te schakelen die re-integratiemogelijkheden in 

kaart kan brengen. De arbeidsdeskundige zal zich daarbij richten op de normen uit het 

aansprakelijkheidsrecht. 

 

Wanneer geen luxe traject kan worden/wordt aangeboden, zijn er nog twee andere 

‗oplossingen‘ te presenteren voor de onwenselijke gevolgen van wisselwerking tussen de 
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verplichtingen uit de verschillende rechtsgebieden. Wanneer de werknemer re-integreert bij 

zijn werkgever overeenkomstig de normen uit het arbeidsrecht, is het mogelijk dat hij meer 

inspanningen verricht dan op grond van het aansprakelijkheidsrecht van hem gevergd kon 

worden. In de focusgroepen is geopperd dat de benadeelde in dit geval een geldelijke 

beloning van de dader in het vooruitzicht kan worden gesteld. Op deze wijze wordt hij 

ervoor gecompenseerd dat geen rekening is gehouden met de slachtoffervriendelijke 

uitgangspunten uit het aansprakelijkheidsrecht. 

Daarnaast is het mogelijk dat de benadeelde zich onttrekt aan zijn re-

integratieverplichtingen op grond van het sociaal recht, wanneer in dat kader geen rekening 

kan worden gehouden met de uitgangspunten van het aansprakelijkheidsrecht. De 

(verzekeraar van de) aansprakelijke derde wordt in dit geval geheel verantwoordelijk voor 

de inkomensvoorziening en re-integratie van de benadeelde. Deze uitweg verdient echter 

niet de voorkeur. Hierbij is van belang dat re-integratie de grootste kans van slagen heeft bij 

de eigen werkgever. 

 

De situatie dat de werkgever aansprakelijk is voor de ziekte van de werknemer, heeft 

eveneens nadelige gevolgen voor de re-integratie. De werknemer dient inhoudelijk 

verschillende verplichtingen na te leven jegens één persoon. Dit is onwenselijk. Het is 

daarom aan te bevelen dat de verplichtingen uit de verschillende rechtsgebieden worden 

geharmoniseerd. Dit kan bereikt worden wanneer de werkgever (of de eigenrisicodrager) de 

benadeelde werknemer een ‗luxe‘ re-integratietraject aanbiedt. De Hoge Raad heeft 

geoordeeld dat van de werkgever verdergaande inspanningen verwacht kunnen worden 

wanneer de werkgever aansprakelijk is voor de ziekte van de werknemer. Dit biedt de 

mogelijkheid dat de werkgever in het kader van het sociaal recht minder vergaande 

inspanningen van de benadeelde verlangt, zodat overeenstemming wordt bereikt met de 

schadebeperkingsplicht. Als eigenrisicodrager heeft de werkgever de mogelijkheid om een 

eerder ingezet (luxe) traject voort te zetten. 

Naar analogie van de jurisprudentie van de Hoge Raad is het in de eerste plaats aan de 

werkgever om initiatieven te nemen tot re-integratie (paragraaf 6.4). Inactiviteit aan de 

zijde van de werkgever, belemmert hem om (later) een geslaagd beroep te kunnen doen op 

de schadebeperkingsplicht van de werknemer. 

 

Dit onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat een snelle en duurzame re-integratie in het 

belang is van alle betrokken partijen. Het is echter problematisch dat een 

letselschadeslachtoffer te maken krijgt met inhoudelijk verschillende verplichtingen die 

afkomstig zijn uit verschillende rechtsgebieden. Het sociaal recht biedt echter voldoende 

mogelijkheden om bij de re-integratie van een letselschadeslachtoffer de 

slachtoffervriendelijke uitgangspunten uit het aansprakelijkheidsrecht in acht te nemen, 

zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van succesvolle re-integratie. 


