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ar beids over een komst in de gevoegde zaken OH en ER/
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria (AEAT) 
(ECLI:EU:C:2019:858), waarbij niet-ge werkte tijdvakken 
niet werden meegerekend bij de berekening van anciënni-
teit om voor een bepaald complement op de be lo ning in 
aan mer king te komen. Deeltijders, meestal vrouwelijke 
werk ne mers, werden hierdoor benadeeld. De Spaanse 
vragen stellende rechter was van mening dat het pro rata 
temporis principe hier niet goed zou zijn toe ge past en het 
Hof volgt deze rechter hierin. Aan een objectieve recht-
vaar di ging worden dus nogal wat eisen gesteld, afgezien 
nog van de geschiktheid en de noodzakelijkheid om het 
doel te bereiken. 

Op de Richtlijn 1999/70/EG be tref fen de ar beids over een-
komsten voor bepaalde tijd gaat het Hof niet nader in. Dat 
kan wellicht verklaard worden doordat het pijnpunt in de 
on der ha vi ge zaak toch echt bij de (vermindering van) aan-
stelling in deeltijd zit. De veelvuldige verlengingen van de 
aanstelling van FN spelen in de context van het geschil 
vrijwel zeker wel mee. Het is echter de vraag wat het Hof 
hier had moeten antwoorden boven de al gegeven ant-
woorden in een zaak als Kücük (ECLI:EU:C:2012:39). Het 
verschil met mevrouw Kücük is overigens wel dat zij ver-
schillende deeltijdbanen bij verschillende afdelingen had, 
terwijl FN bij dezelfde universiteit werkzaam is ge weest. 
Veelvuldig verlengen is toegestaan, alleen moet wel bij 
elke verlenging duidelijk gemaakt worden dat een tijdelijk 
karakter van de ar beids over een komst nog steeds te recht-
vaardigen valt. 

Mr. dr. H.H. Voogsgeerd
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Spoor 1 of 2?

  Feiten

Gerechtsambtenaar is voor 32 uur werkzaam bij de recht-
bank en meldt zich op 3 september 2015 ziek. Bij de be-
oor de ling van de WIA-aanvraag oordeelt het UWV dat de 
werkgever tekortgeschoten is in de re- inte gra tie en legt 

een loon sanc tie op. Het eerste spoor, re- inte gra tie binnen 
de eigen organisatie of on der ne ming is onvoldoende on-
der zocht. De werk ne mer is binnen de eigen rechtbank re- 
inte gratie- inspan nin gen gaan verrichten, maar die hebben 
niet geleid tot duurzame herplaatsing. Werk ne mer is 
sinds 30 mei 2017 ge de ta cheerd bij de Universiteit 
Utrecht.

De werkgever (gerechtsbestuur van de rechtbank) gaat in 
bezwaar. Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en de 
rechtbank, sector be stuurs recht, oordeelt het beroep on-
gegrond en verwijst naar art. 40b lid 2 ARAR waarin be-
paald is dat het bevoegd gezag in het kader van het eerste 
spoor binnen sector Rijk moet worden uitgevoerd.

  Oordeel Centrale Raad van Beroep

De Raad oordeelt dat de inspanningen van de werkgever 
onvoldoende zijn, maar niet omdat spoor 1 te smal is ge-
maakt. De werkgever had eerder spoor 2 moeten inzetten. 
Anders dan UWV en rechtbank, sector be stuurs recht oor-
deelden, oordeelt de Raad dat spoor 1 in dit geval is be-
perkt tot de specifieke rechtbank. 

De Raad let daarbij op de Werkwijzer Poortwachter en art. 
25 Wet RO, nader uitge werkt in art. 1 Be sluit uitoefening 
rechtspo si tionele bevoegdheden gerechtsambtenaren en 
ambtenaren bureau Raad voor de Rechtspraak. De Raad 
stelt vast dat de be voegd heid tot herplaatsing, aanpassing 
van een functie of creëren van een nieuwe functie gelegen 
is bij de rechtbank (en niet bij de Rechtspraak). Binnen de 
Rechtspraak functioneert de rechtbank in overwegende 
mate als zelfstandig organisatieon der deel: met een eigen 
begroting, eigen personeelsafdeling en eigen vacature- en 
aannamebeleid. 

  Commentaar

1. Wat is de omvang van spoor 1? In art. 7:658a BW 
staat dat bij de re- inte gra tie eerst gezocht moet worden 
naar hervatting in eigen werk al dan niet met aanpassin-
gen. Lukt dat niet, dan moet werkgever zoeken naar ander 
passend werk binnen de on der ne ming en als die moge-
lijkheden er niet zijn, dan dient de werkgever spoor 2 in te 
zetten, re- inte gra tie bui ten de eigen on der ne ming. Spoor 
2 dient in beginsel uiterlijk binnen zes weken na het eer-
ste ziektejaar te worden ingezet. In de on der ha vi ge uit-
spraak stond niet ter discussie dat de bij de universiteit 
Utrecht verrichte werkzaamheden als tweede spoor re- 
inte gra tie moesten worden aangemerkt. Wel was duide-
lijk dat deze activiteiten in het tweede spoor te laat (na 
zo’n 15 maanden ziekte) waren ingezet. In deze annotatie 
ga ik dieper in op de vraag of de ver plich ting van de werk-
gever de zieke werk ne mer in het eerste spoor te re- inte-
gre ren zich beperkt tot re- inte gra tie-activiteiten bij de ei-
gen rechtbank, of bij ‘de rechtspraak als zo da nig’. 
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2. Wat is spoor 1 als de on der ne ming of organisatie 
on der deel uitmaakt van een groep? In de wet noch in de 
Beleidsregels Be oor de lings ka der Poortwachter (BP) is aan-
gegeven wat de omvang van spoor 1 is. In de BP staat dat 
de organisatie van het be drijf en de fei te lij ke mogelijkhe-
den tot aanpassing van productie- en werkmethoden 
mede bepalen wat binnen de gegeven om stan dig he den 
redelijk is.

3. In de Werkwijzer Poortwachter (WP), een interne 
werkinstructie die overigens wel te vinden is op de site 
www.uwv.nl, een werkwijzer die het UWV hanteert bij de 
toetsing van de re- inte gratie- inspan nin gen (op grond van 
art. 65 WIA) staat het volgende: In hoofdstuk 17 Begrip-
penlijst, Werkwijzer poortwachter:

  “Eigen organisatie
De eigen organisatie is de ju ri dische entiteit waarbin-
nen de werk ne mer feitelijk werkzaam is. On der eigen 
organisatie worden ook met elkaar verbonden on der-
ne mingen verstaan. Als de werk ne mer wordt begeleid 
bij de verwerving van geschikt werk bij een andere, 
met de eigen on der ne ming verbonden organisatie (zo-
als in een holdingstructuur), wordt de be oor de ling of 
er sprake is van een eerste of een tweede spoorre- inte-
gra tie-traject bepaald door de mate waarin beide on-
der ne mingen als af zon der lij ke organisaties kenbaar 
zijn. Ongeacht een wellicht administratieve onafhanke-
lijkheid zal een dergelijk re- inte gra tietraject eerder als 
een re- inte gra tie in Spoor 1 moeten worden aange-
merkt naarmate de on der ne mingen zich meer als 1 or-
ganisatie pre senteren of gedragen en/of naar mate zij 
meer gebruikmaken van gemeenschappelijke diensten 
(zoals een ge za men lij ke personeelsdienst).”

4. Het probleem met deze definitie in de WP is dat 
deze niet een scherp on der scheid maakt tussen spoor 1 en 
2. De mate van verbondenheid bepaalt of het grotere ver-
band waarbinnen de organisatie behoort spoor 1 is of niet. 
Bepalend is de mate van verbondenheid en de mate waar-
in de organisaties als geheel naar bui ten treden. Wan neer 
is de verbondenheid voldoende om te kunnen oordelen 
dat nog steeds sprake is van spoor 1? Wan neer slaat de 
balans door van de ene naar de andere kant? De praktijk 
leert dat de meningen van de door de werkgever inge-
schakelde ar beids des kun di ge en het UWV uiteen kunnen 
lopen. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en dat is niet wen-
selijk, mede omdat het UWV op grond van deze regels een 
voor de werkgever belastend be sluit neemt: de oplegging 
van een verlengde loon door be ta lings plicht. Als het UWV 
dergelijk be sluit neemt, dan zouden de regels op grond 
waarvan de loon sanc tie wordt op ge legd duidelijk moeten 
zijn.

5. Het is jammer dat de Raad in deze uitspraak zich 
niet uitspreekt over de ju ri dische status van de Werkwij-
zer Poortwachter (WP). Eer der heeft de Raad geoordeeld 

dat het UWV de BP als uitwerking van art. 25 en 65 WIA 
kan hanteren (ECLI:NL:CRVB:2009:BK1570). Vervolgens 
merkt de Raad in deze uitspraak op: “Daarnaast is van be-
lang de Werkwijzer Poortwachter waarmee het UWV aan 
werkgever duidelijkheid probeert te bieden over wat hen bij 
de re- inte gra tie van een werkgever wordt verwacht”. De 
Raad citeert ook uit deze werkwijzer. Desondanks over-
weegt de Raad niet expliciet in hoeverre de WP kan die-
nen als wettelijke grondslag voor het opleggen van een 
loon sanc tie. De Ho ge Raad heeft eerder opgemerkt dat de 
WP geen recht in de zin van art. 79 RO is  
(ECLI:NL:HR:2020:1997, JAR 2021/13).

6. De Raad oordeelt dat voor de toepassing van de 
BP de rechtbank kan worden aangemerkt als zelfstandige 
organisatie. Daarom wordt de rechtbank ook gevolgd in 
het standpunt dat de re- inte gra tie binnen eigen rechtbank 
als spoor 1 wordt aangemerkt en re- inte gra tie daarbui ten 
als spoor 2. De Raad heeft om te komen tot oordeel gelet 
op (1) waar de be voegd heid ligt tot herplaatsing en (2) 
plaats van de rechtbank binnen de organisatie van de 
Rechtspraak (rechtsoverweging 4.4).

7. De Raad had ook kunnen letten op het ‘groepsbe-
grip’ zoals bedoeld in art. 2:24b BW. Dit begrip is immers 
re le vant bij de toetsing van de her plaat sings plicht van de 
werkgever in het kader van ontslag (art. 7:669 lid 1 BW en 
art. 9 Ont slag re ge ling (juncto art. 1 on der e Ont slag re ge-
ling). Biedt dit begrip nog meer houvast? Om van een 
groep als bedoeld in art. 2:24b BW te kunnen spreken 
moet voldaan zijn aan drie criteria. Deze criteria zijn 
feitelijk-eco no misch van aard: i. eco no mische een heid; ii. 
organisatorische verbondenheid; iii. centrale leiding. Tus-
sen deze drie criteria bestaat een verband: een eco no-
mische een heid ver on der stelt immers een zeker organisa-
torisch verband dat tot stand komt on der centrale leiding. 
Doordat voor het groepsbegrip van art. 2:24b BW echter 
aan de drie criteria tegelijkertijd voldaan moet zijn, neemt 
het on der scheidend vermogen van het begrip toe. Bij het 
groepsverband staat het daad wer ke lijk uitoefenen van 
zeg gen schap (effectieve controle) over bijv. herplaatsing 
bij een ander on der deel van de groep voorop. Een franchi-
seorganisatie valt bij voor beeld bui ten het groepsbegrip 
van art. 2:24b BW. In het geval van een franchise zal door-
gaans zowel het vereiste van centrale leiding als de eco no-
mische verbondenheid ontbreken. De franchisegever zal 
immers doorgaans niet delen in de resultaten van de fran-
chisenemers. Een organisatorische verbondenheid of 
groepsverbondenheid is eenvoudiger vast te stellen wan-
neer bepaalde zeg gen schaps rech ten aanwezig zijn als 
aan deel hou derschap, lidmaatschap, sta tu tai re voorzienin-
gen of contracten tussen de betrokken rechts per so nen en/
of ven noot schap pen. Een belangrijke aanwijzing voor een 
groep is ook de aanwezigheid van een gecentraliseerd 
planning- en controlesysteem.
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8. In het licht van het groepsbegrip van art. 2:24b 
BW en in dit geval de toepassing van art. 65 WIA en de BP 
acht ik de twee criteria die de Raad hanteert overzichtelijk 
en hanteerbaar. Heeft de organisatie een eigen positie en 
waar ligt de zeg gen schap over herplaatsing? In de WP 
wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop een or-
ganisatie (als geheel) naar bui ten treedt en naar gezamen-
lijk gebruik van diensten. Doorslaggevend zou mijns in-
ziens toch moeten zijn de plaats waar zeg gen schap ligt om 
re- inte gra tie in te zetten en zo nodig af te dwingen: ligt 
die bij de rechtbank of bij de Rechtspraak, bij de BV of bij 
de holding? Is er centrale aansturing binnen de holding en 
ligt daar doorzettingsmacht ten aanzien van re- inte gra tie 
en herplaatsing, dan is spoor 1 breder dan de on der ne-
ming. Kortom, deze uitspraak van de Raad verheldert het 
on der scheid tussen spoor 1 en 2. Het zou mooi zijn als het 
UWV de WP aanscherpt op dit punt of dit on der scheid na-
der uitwerkt in de BP. 

Mr. P.S. Fluit
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