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Reïntegratieplan tegen wil en dank? 
 
Na een arbeidsconflict met uw werknemer bent u naar de kantonrechter gestapt om de 
arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. U werknemer heeft zich na het conflict ziek gemeld 
en heeft aangegeven op zoek te gaan naar ander werk. Moet u in dat geval aan de 
kantonrechter een reïntegratieplan overleggen? 
 
Het reïntegratieplan 
Sinds 1 januari 1999 kan een werkgever een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer 
niet zo makkelijk laten ontbinden als voorheen. Vanaf die datum moet hij voor de zieke 
werknemer bij de rechter een reïntegratieplan indienen. In dat plan, dat ook een aantal in te 
vullen bijlagen bevat, moet u aangeven wat de mogelijkheden tot reïntegratie van de 
werknemer zijn. Dat plan moet u laten toetsen door het LISV (lees: de uitvoeringsinstantie). 
De verplichting een plan in te dienen geldt alleen als de werknemer al ziek was op het 
moment dat uw verzoekschrift bij het kantongerecht binnenkwam. Verzuimt u zo’n plan in 
te dienen, dan verklaart de rechter u niet-ontvankelijk: hij zal de ontbinding dus niet 
uitspreken. 
 
Ziek en ziek 
De wet maakt geen onderscheid naar de reden van de ziekte van de werknemer. Maar het is 
voor de reïntegratie nogal een verschil of uw werknemer ziek thuis zit met een hernia of zich 
ziek heeft gemeld na ruzie op het werk. In dat laatste geval wordt veelal gezegd dat de 
werknemer “situatief arbeidsongeschikt” is. Hij kan wel werken, maar vanwege de 
spanningen niet meer op zijn huidige werkplek. Omdat u als werkgever de 
arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer niet kunt opzeggen, zult u als u toch de 
arbeidsovereenkomst wilt beëindigen naar de kantonrechter moeten gaan. Maar dan moet u 
wel altijd een reïntegratieplan overleggen. Of maakt de reden van de ziekte dan misschien 
toch uit? 
 
Onduidelijke rechtspraak 
De wet zelf bevat geen uitzonderingen op de regel: bij een zieke werknemer moet de 
werkgever altijd een reïntegratieplan overleggen. Toch maakten sommige kantonrechters 
vanaf het begin uitzonderingen op deze eis. Vooral als duidelijk was dat de werknemer nooit 
meer zou kunnen reïntegreren vonden veel kantonrechters het nutteloos dat de werkgever 
een reïntegratieplan moest indienen. Meestal ging het dan om de situatie dat de werknemer 
ziek thuis zat wegens een arbeidsconflict. Helemaal onnodig leek het als de werknemer ook 
nog zelf aangaf niet meer bij deze werkgever te willen terugkeren. Andere kantonrechters 
hielden echter vast aan de tekst van de wet: die bevat geen ruimte voor het maken van 
uitzonderingen. Hierdoor ontstond onduidelijkheid bij werkgever en werknemers. 
 
Nieuwe aanbevelingen 
De gezamenlijke kantonrechters hebben recent bepaald dat in alle gevallen een 
reïntegratieplan moeten overgelegd als de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een 
zieke werknemer wordt verzocht. Daarbij doet het er dus niet toe of daadwerkelijke 
reïntegratie van de werknemer bij de werkgever nog mogelijk of zinvol is: ook voor de 
werknemer die arbeidsongeschikt is vanwege een verpeste werksfeer en die zelf nooit bij de 
werkgever zal willen reïntegreren zal u een reïntegratieplan moeten overleggen. 
 
Tip: Overleg bij een ontbindingsverzoek voor de arbeidsovereenkomst met een zieke 
werknemer altijd een reïntegratieplan over. Het doet er namelijk niet toe of reïntegratie nog 
mogelijk is. 
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