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I
n de wet staat dat het dienstverband met 

een arbeidsongeschikte werknemer tij-

dens de eerste twee jaar van zijn arbeids-

ongeschiktheid niet vanwege die 

arbeidsongeschiktheid mag worden beëin-

digt. Na twee jaar verandert dat. De werk-

gever kan dan (bijvoorbeeld) bij het UWV 

WERKbedrijf een verzoek indienen om het 

dienstverband wegens langdurige arbeids-

ongeschiktheid op te zeggen. UWV 

WERKbedrijf zal daartoe toestemming ver-

lenen als de werkgever aannemelijk kan 

maken dat:

gebrek niet meer in staat is aan de 

gestelde functie-eisen te voldoen; 

optreden; 

heeft de werknemer binnen 26 weken, 

indien nodig door middel van scholing, te 

herplaatsen in een aangepaste dan wel 

andere passende functie binnen de onder-

neming.

In de praktijk blijkt echter dat diverse werk-

gevers deze stap niet zetten. Soms welover-

wogen, maar vaak uit onwetendheid. Wat is 

nu het risico van het voortzetten van dat 

slapende dienstverband? 

Slaapstand
Een veel gemaakte denkfout is dat een 

slapend dienstverband nooit meer wakker 

kan worden. Dat is onjuist. Het komt met 

enige regelmaat voor dat een volledig 

arbeidsongeschikte werknemer na enige 

tijd zodanig herstelt, dat hij zijn eigen of 

een andere functie binnen de organisatie 

van de werkgever (gedeeltelijk) kan 

hervatten. De werknemer staat dan dus 

letterlijk weer op de stoep van de werk-

gever. Zelfs al is dat na een aantal jaren en is 

daar binnen de organisatie helemaal geen 

ruimte voor, omdat daarmee nooit reke-

ning is gehouden. 

Behalve dat de werkgever in een dergelijk 

geval de werknemer in de gelegenheid moet 

stellen zijn werk (gedeeltelijk) te hervatten, 

ontstaat er ook weer een (gedeeltelijke) 

loondoorbetalingsverplichting. Ontslag 

wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 

is op dat moment niet meer mogelijk. 

Beëindigen
Niet in alle gevallen is beëindiging van het 

dienstverband wegens langdurige arbeids-

ongeschiktheid overigens de beste keuze. 

Een werknemer kan – nadat zijn dienstver-

band met toestemming van UWV 

WERKbedrijf wegens langdurige arbeidson-

geschiktheid is opgezegd – bij de kanton-

rechter een schadevergoeding vorderen in 

een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. 

De werknemer moet dan aantonen dat de 

gevolgen van het ontslag te ernstig zijn, in 

vergelijking met het belang van de werk-

gever bij beëindiging en dat hij daarom recht 

heeft op een billijke schadevergoeding. 

In de praktijk blijkt de kans dat een rechter 

overgaat tot het toekennen van een schade-

vergoeding vooral aanwezig is als het om 

een werknemer gaat die een lang dienstver-

band of een hoge leeftijd heeft en de 

oorzaak van de arbeidsongeschiktheid ligt 

in de door de werknemer uitgeoefende 

werkzaamheden. In een dergelijk geval kan 

de keuze om het dienstverband slapend 

voort te zetten voor een werkgever dus 

aantrekkelijker zijn dan het starten van een 

ontslagprocedure. Helemaal als de kans dat 

de werknemer zich nog voor het bereiken 

van zijn pensioendatum zal herstellen 

minimaal is. 

Conclusie
Het is van belang dat een werkgever, op het 

moment dat een werknemer twee jaar 

arbeidsongeschikt is, een weloverwogen 

beslissing neemt: ontslag aanvragen en het 

risico op een kennelijk onredelijk ontslag-

procedure voor lief nemen of het dienstver-

band slapend voortzetten en dan accep-

teren dat de werknemer op een dag weer 

voor zijn neus kan staan. 
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Vanaf het moment dat een werknemer twee jaar arbeidsonge-
schikt is, ontstaat er een slapend dienstverband: de verplichting 
tot het doorbetalen van loon vervalt, maar de dienstbetrekking 
blijft in tact. Een werkgever kan dan het dienstverband slapend 
laten voortduren of proberen te komen tot een beëindiging van 
het dienstverband. Een keuze die veel werkgevers in de praktijk 
echter niet bewust maken, met in sommige gevallen een nare 
verrassing als gevolg… 
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