
uitspraak van de week  

T 079 750 71 00| F 079 750 71 01  
Postbus 610, 2700MR Zoetermeer  
Bredewater 6, 2715CA Zoetermeer 
www.bsabv.nl 

 

  

 

 
 

 
Auteur : mr. W.A.E. Meuris  
Datum : 13 maart 2019 
Onderwerp : Loonsanctie en loonregres – het vervolg 

 
Verzekeraars weigeren, in geval het UWV een loonsanctie heeft opgelegd en de werkgever het loon 
ook gedurende het derde verzuimjaar moet doorbetalen, veelal dat loon te vergoeden enkel en 
alleen omdat het UWV die loonsanctie heeft opgelegd. 
 
BSA heeft in het verleden al een zaak samen met de verzekeraar via een artikel 96 Rv –procedure 
aan de rechter voorgelegd. 
 
In die zaak hebben wij er toen bewust voor gekozen om in het verzoekschrift niet inhoudelijk in te 
gaan op de specifieke inhoud van de casus zelf, maar de vraag aan de rechter te beperken tot het 
juridische geschil zelf zulks met de bedoeling om een scherpe afbakening te bewerkstelligen over dat 
juridische geschil.  
 
Helaas heeft de rechter dat niet zo opgelost en heeft deze geconcludeerd, nu er in het geheel niet is 
gesteld over de inhoud van de zaak zelf - dat de desbetreffende werkgever er niets aan kon doen dat 
zij moest doorgaan met het betalen van het loon – de causaliteit tussen de regresaanspraak van 
werkgever en het ongeval is komen te ontbreken. Tegen de betreffende beschikking werd geen 
beroep ingesteld, omdat de betreffende werkgever de kosten daarvan niet kon dragen. 
 
Thans stappen we in een nieuwe zaak opnieuw naar de rechter. Deze keer met een dagvaarding, dus 
een geschil op tegenspraak. 
 
Bijzondere in deze zaak is dat: 
a) het UWV weliswaar een loonsanctie heeft opgelegd, maar zelf bij het toekennen meteen 

concludeert dat de beperkingen van mevrouw zodanig zijn dat zij niet in staat is om (passende) 
arbeid te vervullen en dat zij dat in de toekomst ook niet meer zal kunnen. 

b) de verzekeraar zelf desgevraagd niet bereid was mee te denken over het re-integratietraject. 

Daarnaast is het zo dat de betreffende mevrouw ten tijde van het derde verzuimjaar al de leeftijd 
bereikt had van 59 jaar en we weten allemaal wel hoe weinig bereid werkgevers zijn om mensen van 
die leeftijd een nieuwe kans op werk te bieden. 
 
Verder hebben we in deze zaak de rechter gewezen op de wenselijkheid om ter zake van deze 
discussie die in heel schaderegelingsland speelt, prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Dan 
komt er meteen duidelijkheid over het recht ter zake en worden aanzienlijke proceskosten voor de 
werkgever bespaard. 
 
Wij houden u van het vervolg op de hoogte. 
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