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Programma 

• Ziekte en conflict 

• Regeerakkoord: stavaza 

• Praktische schatting 

• Amber: later ontstaan WIA 

• Compensatieregeling,  slapende 
dienstverbanden en deeltijdontslag 



1: ‘Situatieve 
arbeidsongeschiktheid’  

• NVAB-Richtlijn ‘conflicten in de 
werksituatie (maart 2019) 
 

• Stecr-Richtlijn 
 

• Situatieve arbeidsongeschiktheid  
 

• HR 27 juni 2008, JAR 2008/188 
(Mak SGBO) 

 

 



Mak/SGBO 

• Situatieve arbeidsongeschiktheid: 
 

• wegens verstoorde arbeidsrelatie niet 
kunnen werken  
 

• a.g.v. (dreigende) psychische/lichamelijke 
klachten, maar geen medische 
beperkingen  



Mak/SGBO 

• Stel/bewijsplicht wn: 628: 

• Hervatting redelijkerwijs niet te verwachten 

• T.g.v. arbeidsomstandigheden die zodanig zijn 

dat bij werkhervatting klachten dreigen 

• Situatie ontstaan door oorzaak risicosfeer wg  

• Medewerkingsplicht werknemer 

• Wijziging door art. 7:628 BW? 

 

 

 

 

 

 



Stecr arbeidsconflict 2014 

6e versie: 15 oktober 2014 

• “Een scherp onderscheid aan te brengen tussen de 
medische beoordeling van arbeidsongeschiktheid als gevolg 
van ziekte enerzijds en het re-integratie- en 
werkhervattingsadvies anderzijds. De medische beoordeling 
‘ziek/niet ziek’ kan en mag niet afhangen van de vraag of 
de ziekmelding voortkomt uit een arbeidsconflict (de oude 
‘C’-variant). Dit kan echter wel van belang zijn in de daarop 
volgende adviesfase” 

• Interventieperiode 

• Blijvende terughoudend t.a.v. mediation 

• www.stecr.nl 

 

 

 



NVAB-richtlijn 2019 

• Zie Arbeidsrecht 2019/44 

• Onderscheid  
arbeidsgeschiktheid/ongeschiktheid 

• Conflictdiagnose  

• Medische diagnose 

 

• Bij aoh: afstemming beleid met 
huisarts en eerstelijnspsycholoog 

 



conflictdiagnose 

• Horizontaal of verticaal (medewerker 
en leidinggevende) 

• Medewerker en organisatie 

• Conflict op basis van pesten,seksuele 
intimidatie,agressie of (verbaal) geweld 

 

• Fase 1: onenigheid, maar bereidheid 

• Fase 2:meer emotie, vertrouwen laag 

• Fase 3: doel winnen, ontmenselijkt 



conflictdiagnose 

• Voorspellers voor de afloop:  

• Vaststelling van de 
conflictmanagementstijl 

• Communicatieve vaardigheden partijen 

• Onderlinge relaties team 

• Leiderschapsstijl 

• Onduidelijkheden in functie en 
verantwoordelijkheden 



2 Regeerakkoord: 
stavaza 

• Loon tijdens ziekte en kleine wgs: nee 

• Premiedifferentiatie/ERD WGA: 5 jaar: nee 

• eerste vijf jaar in WIA bij hervatting: geen wijziging 

verdienvermogen: ja: miv 1/7/2020? 

• SB: 3 functie, totaal 9 arbeidsplaatsen: nee 

• Inkomenseis en WGA 80/99: nee 

 

• Kamerstukken 2018/19, 32716, nr. 37 (brief 20 december 

2018) 

 



WIA-systeem 

WGA 35-80 WGA 80-100 IVA 

LGU LAU 75% max 

dagloon 

70% max 
dagloon  

70% max 

dagloon 

  

Inkomenseis 

Zo ja LAU 

Zo nee VVU 

Zolang 80-100 

geen 

inkomenseis 

  

Max 2 

jaar 



Maatregelen 
regeerakkoord 

• De stand van zaken:  december 2019 

• MKBverzuim-ontzorg-verzekering (1/1/20) 

• Premiekorting loondoorbetaling (1/1/21) 

• Medisch advies bedrijfsarts leidend: art 65 
WIAen 38 lid 2 ZW (1/1/21?) 

• Kamerstukken II, 29544, nr 873 

• Brief 31/7/2019: Kamerstukken II 29544, 
nr. 922 



3 Doorbelasting WGA 

• Via premiedifferentiatie: 38 ev WFSV 

 of 

• Via ERD: art. 82 e.v. WIA 



Omvang eigen risico 
WGA 

• WGA-lasten 10 jaar (was onder WAO  
5 jaar) 

• WGA loongerelateerde uitkering en 
vervolguitkering (ook bij 
loonaanvullingsuitkering) 



2019 
• UWV maakt premies en parameters 

Werkhervattingskas jaarlijks op 1 september 
bekend voor het komende jaar 

 

• Invoering premiedifferentiatie ZW-flex & WGA-flex 

• Naar 3 werkgeversklassen 
 

Parameters 
 

 gemiddelde premieplichtige loon   €         33.100 

 

 grens kleine/middelgrote werkgever  €       331.000 

 grens middelgrote/grote werkgever  €    3.310.000 

 



WGA totaal (vast en flex)… 

WGA TOTAAL PRIVAAT PUBLIEK 

grote werkgever  
> 100 x gemiddelde 

loonsom per werknemer  
ERD WGA TOTAAL 

 
gedifferentieerde premie 

middelgrote werkgever  
> 10 en ≤ 100 x 

ERD WGA TOTAAL 
gewogen gemiddelde  

gedifferentieerde 
en sectorale premie 

kleine werkgever  
≤10 x 

ERD WGA TOTAAL sectorale premie 



Omvang risico 

• Wijziging art. 82 lid 1 WIA tgv 
invoering Wet hybride markt WGA: 

• Niet langer inlooprisico bij ERD 

• Bij terugkeer naar UWV: 
‘terugkeerpremie’ 

• Art. 82 lid 2 WIA: Wel uitlooprisico bij 
ERD WGA 



Omvang doorbelasting 

• Bepalend: historische werkgever: bij 
welke gever in dienst op 1e 
arbeidsongeschiktheidsdag 

• CRvB 2 september 2016, 
ECLI:NL:CRVB:2016:3274 (‘amber’) 

 

 



Beperking bezwaar 
werkgever 

• Beslissingen over toekenning, 
toerekening en verhaal 

 

• Art 115 WIA: bezwaar maken tegen 
toekenningsbeslissing; zo nee, bij 
beslissing toerekening/verhaal dan te 
laat 



3 Theoretische en 
praktische schatting 

• Praktische schatting: op feitelijke 
verdiensten: art. 9 onder h en i SB 

• Vraag: wanneer kan een praktische 
schatting worden uitgevoerd? 

• CRvB 3 juni 2016, USZ 2016/224 

• RBNNE 30 april 2019, 
ECLI:NL:RBNNE:2019:1908 



Praktische schatting 

• CRvB 18 maart 2011, ECLI:2011:BP8481 

• werkzaamheden passend  

• daarmee samenhangend, of de genoten 
verdiensten representatief zijn voor zijn 
resterende verdiencapaciteit  

• Bij dit laatste speelt de 
ook duurzaamheid van de 
arbeidsverrichting een rol.  



Art. 56 WIA 

• Lid 2: tijdens LGU < 35% 

• Lid 3: tijdens LGU < 35% ogv feitelijke 
verdiensten 
 



Uitlooptermijnen art. 
60 WIA 

• CRvB 1 augustus 2019, USZ 2019/235 
(art 60 lid 2; wanneer melding 
inkomenseis)  

• CRvB 24 juli 2019, USZ 2019/233 
(start uitloop periode 24 mnd; art 60 
lid 3) 

• CRvB 14 augustus 2019, USZ 
2019/293 (ingang 24 mnd; art 60 lid 3) 
 



Plan: wijziging 
praktische schatting 

• Invoering: art 62a WIA 

• Schrappen: Art 52 lid 2 en art 56 lid 3 
WIA 

• Beoogde invoering: 1/7/2020? 
 

• Later 

• Wijziging van art.9 onder h en i SB 



4 toename en samenloop 

• WAO: 39a en 43a WAO (amber) 

• WIA: later ontstaan: 48/55 WIA 

• Herleving: 50/57 WIA 



 
Later ontstaan WGA 

• Art. 55 WIA:  

• Bij EWT< 35%:  

• binnen 5 jr toename zelfde oorzaak: 
geen wachttijd;  

• Bij EWT < 35%: binnen 4 wkn andere 
oorzaak 



Stappenschema  

• Zie bijv CRvB 28/11/2018, AB 2019/18 

• Aansluiting bij jurisprudentie 43a WAO: 
ECLI:NL:CRVB:2010:BM2700 

• Eerst toetsing toename beperkingen 

• Zo nee, dan geen ad-beoordeling (CrVB 
8 augustus 2019, USZ 2019/236  

• Zo ja, dan toetsing causaliteit 

• Daarbij: buiten twijfel dat andere 
oorzaak aan de orde is (RSV 2006/2) 



Samenloop WIA en 
loon 

• Art 3:4 Algemeen inkomensbesluit 
socialezekerheidswetten: WGA/IVA en 
loon 

• 7:629 lid 5 BW 

 

 



Passende en bedongen 
arbeid 

• Nieuwe loondoorbetaling ex art. 7:629 
BW na 104 weken ziekte bij 
hernieuwde uitval? 
 

• HR 30 september 2011, JAR 2011/277: 
geen inhoudelijk oordeel HR hierover 

 



Criteria 
arbeidsrechtelijke 
jurisprudentie 

• Gerechtvaardigd vertrouwen 
gewekt? 

• Over aard en omvang geen discussie 

• (aangepast) werk gedurende een 
niet te korte tijd verricht  



Diverse elementen 

• Vast takenpakket/vaste omvang uren? 

• Functioneringsgesprekken? 

• Loonbetalingen/loonstroken 

• Geen veelvuldige uitval in die periode? 

• Oordeel UWV over passendheid? 

• Arbodienst nog in beeld? 

• Terugkeer in eigen werk mogelijk? 

 

 



Vervolg 
arbeidsrechtelijke 
jurisprudentie 

• Hof DB 24/1/2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:223 

• Hof DHA 21/11/2017, ECLI:NL:GHDHA:3240 

• Hof DB 24 april 2018, JAR 2018/126 

• Ktr R’dam 15 februari 2019, JAR 2019/83 



Criterium CrvB 

CRvB 21 mei 2014, USZ 2014/222: 
Haviltex-norm: 

• Taalkundige betekenis groot gewicht 

• Beslissend de zin die partijen over en 
weer redelijkerwijs aan de bepalingen 
mochten toekennen in de 
omstandigheden en hetgeen zij 
daarover red. wijs mochten verwachten 
 



4 no riskpolis 

• Artikel 29b Ziektewet lid 1 onder a:  

• De werknemer die voorafgaand aan 
indiensttreding recht had op een WIA 
uitkering, heeft ook recht op een 
Ziektewet-uitkering 

• Aanvang 5 jaar na aanvang 
dienstbetrekking 



Art. 29b, no risk polis  

• Artikel 29b lid 4 ZW: 

• de werknemer die in aanmerking 
komt voor een WIA uitkering en 
waarbij de dienstbetrekking bij de 
werkgever wordt voortgezet,  

• Gedurende 5 jaar na vaststelling 
recht op WIA- uitkering 

 

 



No risk polis voor 
35minners 

Artikel 29b lid 1 onder c: per einde 
wachttijd (ewt) 

• Minder dan 35% arbeidsongeschikt is; 

• Op de eerste dag van de 13 weken voorafgaand 

aan ewt geen andere dienstbetrekking 

• Per ewt niet in staat passend werk bij eigen wg 

• In vijf jaar na ewt in dienstbetrekking wzh 

verrichten bij een werkgever 



Jurisprudentie 29b ZW 

 

• CRvB 8 augustus 2019, USZ 2019/264 
(29b ZW en tussendag)  

 



Medische afzakker 

• Laatste werk voor uitval door ziekte is 
uitgangspunt voor maatman, tenzij bijv 
medische afzakker (minder werk/ander 
werk met lager loon, bijv op advies van 
(bedrijfs)arts zonder ziekmelding 

• CRvB 5 juni 2019, 
ECLI:NL:CRVB:2019:1890 (medische 
afzakker) 



5 Compensatieregeling 

• Wet van 11 juli 2018: 7:673e BW 

• Stb 2018 2018, 234 

• Inwerktreding:1/4/2020 (Stb 2019,76) 

• Zie Regeling compensatieregeling met 
daarin voorwaarden en beperkingen 

• Vanaf 1 april 2020 aanvragen indienen, 
kan ook met terugwerking vanaf 1 juli 
2015 

 



Slapende 
dienstverbanden 

1. Loon 

2. Opbouw/verval vakantiedagen: zie ook 
EHRM 6/11/18, ECLI:EU:C:2018/872 
en 874 

3. ‘Opbouw’ transitievergoeding 

4. Opname vakantiedagen 

5. Re-integratie:658a lid 1 BW 

6. Reorganisatie: art. 12 Ontslagregeling 

 

 



Kolom: ECLI: 
2018:NL:HR:2018:1617 

• Deeltijdontslag bij (1) gedeeltelijke 
beëindiging, (2) algeheel ontslag  
gevolgd door nieuwe, aangepaste ovk 
en (3) aanpassing arbeidsovk 

• TV naar rato arbeidsurenvermindering 

• mits structureel en 20% omvang 
(substantieel) door omstandigheden 
gedwongen (bijv. bedrijfseconomische 
ontslag/ langdurige aoh) 



Vervaltermijn bij Kolom 

• ECLI:NL:RBLIM:2019:3352 (11 april) 
maar GHSHE:2019:4187 (oktober 19) 

• ECLI:NL:RBAMS:2019:3304 (3 mei) 

 

• Zie echter ook: 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2618 
(8/10/2019) 

• Prej vragen over uitbreiding Kolom: 
GHAMS:2019:3717 (15/10/2019) 



Xella I 

HR 8-11-2019, ECLI:NL:HR:2019:1734 
 

 Uitgangspunt: werkgever ex goed 
werkgeverschap/art. 7:611 BW gehouden tot 
instemming met voorstel van langdurig 
arbeidsongeschikte werknemer 

 tot beëindiging van een slapend dienstverband 
met wederzijds goedvinden 

 onder toekenning van een vergoeding ter hoogte 
van de wettelijke transitievergoeding 

 

43 



Xella II 

 de vergoeding tenminste gelijk aan de 
verschuldigde transitievergoeding bij einde 
arbeidsovereenkomst ‘op de dag na die 
waarop de werkgever wegens aoh van de wn 
de aovk zou kunnen doen beëindigen’ 
(2.7.2) 

 gaat niet om de hoogte van compensatie die 
werkgever kan krijgen van UWV ivm de 
Compensatieregeling; art. 7:673e 

44 



Xella III 
 uitzondering: als de werkgever een gerechtvaardigd 

belang heeft bij instandhouding van de 
arbeidsovereenkomst 

 wel: als sprake is van reële re-
integratiemogelijkheden 

 werkgever heeft stelplicht en bewijslast 

 niet: de omstandigheid dat de werknemer op het 
moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de 
pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt 

 als voorfinanciering transitievergoeding tot ernstige 
financiële problemen leidt kan de rechter beslissen 
dat betaling in termijnen plaatsvindt of wordt 
opgeschort tot na 1 april 2020 
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 Compensatieregeling 

• Wet van 11 juli 2018: 7:673e BW 

• Inwerkingtreding:1/4/2020 (Stb 2019,76) 

• Zie Regeling compensatie 
transitievergoeding met daarin voorwaarden 
en beperkingen 

• Vanaf 1 april 2020 aanvragen indienen, kan 
ook met terugwerking vanaf 1 juli 2015, 
mits tijdig ingediend 

 



 

Regeling 18 februari 2019, Stcr 2019, 10547 
 

 inwerkingtreding 1 april 2020 

 aanvraag binnen 6 maanden na dag waarop 
volledige vergoeding is verstrekt 

 pas vergoeding als volledige transitievergoeding is 
betaald 

 oude transitievergoedingen: uiterlijk 1.10.2020 
aanvraag indienen 

 in toelichting overzicht van door werkgever te 
verstrekken gegevens 47 

 Compensatieregeling 



Compensatieregeling 

 UWV moet kunnen vaststellen: 

 dat sprake was van een 
arbeidsovereenkomst 

 de duur van de arbeidsovereenkomst 

 dat de werknemer ziek uit dienst is 
gegaan 

 dat de transitievergoeding is betaald 

 hoe de transitievergoeding is berekend 

 de hoogte van de kosten van de 
loondoorbetaling tijdens ziekte 

48 



Compensatieregeling 

• Verhoging met kosten 673 lid 6 BW 

• Vergoeding niet meer: 

• Dan bedrag dat verschuldigd zou zijn 
bij einde van tijdvak 629 lid 1 of 2 

• Loon dat wg gedurende tijdvak 629 – 
in dit geval twee jaar -  heeft betaald 

• Terugwerking tot 1 juli 2015   



Compensatieregeling 

- langere opbouw tv gedurende 

loonsanctieperiode telt niet mee voor 

compensatie 

- ook bij gedeeltelijke beëindiging 

arbeidsovereenkomst à la Kolom 

 



Vragen I over 
compensatie UWV 

• Einde 2 jaar vóór juli 2015 

• Verrekening met 29a ZW/ 29b 
ZW/vervroegde IVA 

• Einde 2 jaar: geen WGA/nieuwe baan? 

• Overlijden na VSO en voor einde 

• Einde 2 jaar in 2019 en einde 
arbeidsovereenkomst in 2020: XIII lid 
2 WAB 



Vragen II over 
Compensatieregeling 

• Schadevergoeding (TRA 2019/37) 

• Inmiddels einde door pensionering 

• Ook bij Kolom 

• Compensatie bij VSO met een eerdere 
einddatum (terugwerkende kracht), die 
ligt voor pensioendatum, onder 
toekenning transitievergoeding.  

• Toepassing overgangsrecht XIII lid 2 
WAB 

 

 

 

 



vragen na Xella over 
vergoeding 

 Einde 2 jaar of rekening houden met 
opzegtermijn? 

 Voorstel einde voor AOW en AOW nu ingegaan 

 In hoeverre speelt moment verzoek werknemer 
nog een rol (2019/2020)? 

 VSO ingevolge Xella/opzegging in 2020 

 Einde verlengde loondoorbetaling oudere 
werknemer in 2020 

 Nieuw bedongen arbeid? 

 Nieuwe baan na 2 jaar bij andere werkgever 
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Deel 5: ZW 

• 19aa ZW 

• ERD ZW 



Vangnetters zonder 
werkgever 

Doel: vangnetters zonder werkgever: o.a. 

1. Gelijkgestelden  

2. einde arbeidsovk binnen 104 weken 

3. Nawerking ZW < 4 weken(art. 46 ZW)  

4. Zieke werklozen 

 

 



Twee 
arbeidsongeschiktheids-
criteria ZW 

• Art. 19 ZW: ongeschikt voor ‘zijn 
arbeid’ 
 

• Art. 19aa en 19ab: na 52 weken voor 
de vangnetters zonder werkgever:  
a. ongeschikt voor ´zijn arbeid´ en  
b. niet meer dan 65% maatman 
kunnen verdienen met algemeen 
geaccepteerde  arbeid 

 



Herbeoordeling in 2e 
ziektejaar? 

• Toetsing belastbaarheid tweede 
ziektejaar: zie formulier voor 
eigenrisicodrager 
 

 



Maatstaf 19 of 19aa ZW 

• EWT <35%, WW, ziekmelding: 
CRVB 22 maart 2017, 
ECLI:NL:CRVB:2017:2017:1225 

• CRvB 21 augustus 2019, USZ 2019/292 (maatstaf 
‘zijn arbeid’) 

 

• CRvB 1 november 2017, USZ 2018/1 

• CRvB 30 november 2017, USZ 2018/2 

• CRvB 6 december 2017, USZ 2018/3 

• CRvB 6 juni 2018, USZ 2018/203 (uitlooptermijn) 
 



Benadeling ZW 
• CRVB:2015:1330, TRA 2015/73: onderhandelen op de gang 

na eerst inhoudelijk verweer gevoerd te hebben = 
benadelingshandeling!  

• Maar: omdat door houding van  werkgevereen zodanige 
conflictsituatie is ontstaan dat de samenwerking een moeilijk 
begaanbare weg zou zijn geworden: verminderde 
verwijtbaarheid ( 35% -26 weken ipv blijvend gehele 
weigering) 

• Zie ook CRVB:2015:1823 

• CRVB:2016:4151, USZ 2016/429 met nt Driessen,  

• Benadeling en EBZW: CRVB:2017:125 ; ook bij ZW-weigering 
ivm sanctie wordt EBZW uitgevoerd 

• CRvB 21/2/2018, ECLI:NL:CRVB:2018:488 

• CRvB 11 januari 2019, USZ 2019/72 



Eigenrisicodrager ZW 
en benadeling 45 ZW 

• Ontslagname 

• Ontslag op staande voet 

• Verzamelwet SZW 2018: wetswijziging 
per 1 januari 2018 

• CRvB 19 december 2018, USZ 2018/30 

 



ERD ZW/WGA 

• CRvB 12 juli 2017, USZ 2017/328 en 
330: vaststelling 1e 
arbeidsongeschiktheidsdag 

• CRvB 14 juli 2017, USZ 2017/357 
(onderzoeksplicht. Inlooprisico) 

• CRvB 6 december 2017, USZ 2018/36 



Betaling 

• Art. 63a lid 3 en 5 ZW 

• Ktr Roermond 13/9/2017, JAR 
2017/246 



  er geldt geen opzegverbod tijdens ziekte indien 

werknemer zonder deugdelijke grond zijn 

verplichtingen van art. 7:660a niet nakomt (art. 

7:670a lid 1): 

 mee te werken aan re-integratievoorschriften of 
maatregelen 

 passende arbeid te verrichten 

 medewerking aan plan van aanpak 

 NB werkgever moet de werknemer eerst 

schriftelijk hebben gemaand tot nakoming of om 

die reden betaling van het loon hebben gestaakt  
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6 Re-integratie en ontslag 



Doorbreking opzegverbod 

 Art. 670a lid 1 BW: geen opzegverbod 

tijdens ziekte (670a onder a) als de 

werknemer zonder deugdelijke grond 

weigert: 

 Passende arbeid te verrichten 

 Mee te werken aan re-integratiemaatregelen 

 Op-/bijstellen plan van aanpak 



Doorbreking opzegverbod 
tijdens ziekte 

• 669 lid 3 onder e + 671b li5 6: bij verwijtbaar 

handelen in verband met niet nakomen re-

integratieplichten 660a BW door werknemer, 

dan wijst ktr af indien: 

• werkgever niet eerst schriftelijk heeft gemaand of 

om die reden loon heeft gestaakt of 

• niet beschikt over deskundigenoordeel als bedoeld 

in art. 629a BW 

 



e-grond 

• Verwijtbaar/ernstig verwijtbaar 
handelen: 

• Hof Amsterdam (25/4/2017, 
ECLI:GHAMS:2017:1647: 

• Structureel negeren spelregels re-
integratie gedurende langere tijd, 
zonder bijzondere/verzachtende 
omstandigheden die dit gedrag 
rechtvaardigen (deugdelijke grond) 



Grens verwijtbaar/ 
ernstig verwijtbaar 

• Hof Den Haag 14/8/2018, 
ECLI:NL:GHDHA:2018:1908 

• Bij ernstig verwijtbaar handelen moet het gaan 
om duidelijke en uitzonderlijke gevallen van 
onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren 
zijn als duidelijk strijdig met goed 
werknemerschap en op één lijn zijn te stellen 
met de voorbeelden in parlementaire 
geschiedenis. Gemene deler: werknemer is 
bewust of behoort zich bewust te zijn van 
onaarbaar karakter gedraging 



Ontslag op staande 
voet? 

• Dietz en Opdam, ArbeidsRecht 2019/14 

•  
Rb A’dam 27/2/19, ECLI:RBAMS:1468 

• ECLI:NL:GHAMS:1872 (zie ook 
ECLi:NL:GHSHE:2017:1872) 

• ECLI:NL:GHSHE:2017:3241, JAR 
2017/201en (ECLI:GHSHE:2017:2819) 

• ECLI:NL:GHDHA:2018:355 

• ECLI:NL:GHDHA:2017:1604 

 



Ontslag op staande  
voet  

• Hof Amsterdam 30-7-2019, GHAMS:2019:2825 

• langdurig arbeidsongeschikte werknemer (sinds 
2018). In mei 2018 ontslagaanvraag b-grond 
afgewezen. Maand later osv.  

• in beginsel rechtvaardigt een schending van re-
integratieverplichtingen geen ontslag op staande 
voet 

• evenmin grond voor ontbinding; bij ontbreken 
deskundigenoordeel ex art. 7:671 lid 5 sub b BW 
neemt hof aan dat geen sprake is van e-grond  
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