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voldoende over het voetlicht gebracht door de 

werknemer. De werkgever heeft hoger beroep in-

gesteld tegen de overweging van de kantonrech-

ter dat de gedragingen van de werknemer niet zijn 

aan te merken als ernstig verwijtbaar. Het Hof gaat 

daarin mee, omdat de werknemer een zo lange 

periode en zelfs na toepassing van loonmaatrege-

len, de controlevoorschriften niet naleeft en daar-

voor hiervoor geen gegronde reden heeft. 

Het hof heeft de ontbinding gehandhaafd en be-

paald dat de werknemer geen recht heeft op de 

transitievergoeding. Ook hier is dossieropbouw be-

langrijk!
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COMMENTAAR: 
Op een werkgever in een WSW-verband rust een 

grotere zorgplicht dan op een werkgever ten op-

zichte van gewone werknemers heeft. Dat bete-

kent niet dat er andere regels van toepassing zijn. 

De werkgever moet er wel soepeler en coulanter 

mee omgaan. In de besproken situatie is dat zeker 

het geval geweest. De werknemer werd in staat 

geacht om re-integratietaken uit te voeren, maar 

heeft dat ruim een jaar niet gedaan, zonder ge-

gronde redenen.

De uitspraak geeft verder aan dat het niet nale-

ven van geldende procedures bij ziekte tot ont-

binding zonder transitievergoeding kunnen leiden. 

Dat hoeft niet steeds het oordeel te zijn. Er zijn ook 

kantonrechters die de transitievergoeding wel toe-

kennen. Van belang is dat de voorschriften bekend 

zijn, er schriftelijke aanmaningen zijn, een loonstop 

en een deskundigenoordeel. 

De feiten
Een werknemer met een dienstverband van meer 

dan twintig jaar is arbeidsongeschikt. De werkne-

mer heeft ruim een jaar met grote regelmaat de 

verzuimvoorschriften niet nageleefd. De werkge-

ver heeft hem daar steeds op aangesproken en 

meerdere loonmaatregelen toegepast. Ook zijn dis-

ciplinaire maatregelen opgelegd. Dit heeft er niet 

toe geleid dat de werknemer de procedures bij ar-

beidsongeschiktheid ging naleven. De werkgever 

heeft extra coulance gehanteerd, omdat het ging 

om een werknemer in een WSW-verband (sociale 

werkvoorziening). 

Toen niets de werknemer in beweging bracht en 

UWV in een deskundigenoordeel aangaf dat de 

werknemer onvoldoende re-integratie-inspannin-

gen verrichtte, heeft de werkgever ontbinding ge-

vraagd bij de Kantonrechter en gekregen. De 

Kantonrechter meende dat de werknemer wel ver-

wijtbaar was aan de situatie, maar niet ernstig ver-

wijtbaar. De transitievergoeding moest daarom 

worden betaald.

De beslissing
In hoger beroep heeft de werknemer herstel van de 

arbeidsovereenkomst gevorderd. Hij voert aan dat 

hij steeds contact heeft onderhouden en de werk-

gever op de hoogte heeft gehouden van zijn situa-

tie en omstandigheden. Hij kampte bovendien met 

telefoonproblemen, maar was wel steeds per e-

mail in contact.

Het Hof heeft deze argumenten verworpen, omdat 

de werkgever al een jaar aan het modderen was 

met de re-integratie en de werknemer het al die tijd 

liet afweten. Bovendien heeft het UWV al deze za-

ken ook meegewogen in het deskundigenoordeel 

over de inspanningen van de werknemer en deze 

als onvoldoende aangemerkt. Het Hof heeft ook 

het verweer verworpen dat de handelwijze van de 

werknemer samenhing met zijn ziekte. Dat is on-

In sociale werk-
voorziening gelden 
dezelfde regels

Een werkgever in de sociale werkvoorziening heeft 

een grotere zorgplicht dan een werkgever met ‘ge-

wone’ werknemers. Maar dat betekent niet dat er 

andere regels van toepassing zijn.


