HOOFDSTUK 7
ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN RE-INTEGRATIE

ARTIKEL 43
ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1 Indien de werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet
in staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden de bepalingen van artikel
7: 629 BW, de Ziektewet (ZW), voor zwangerschaps- en bevallingsverlof de
Wet arbeid en zorg, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna
niet anders is bepaald.
LOONDOORBETALING
AANVULLING OP DE LOONDOORBETALING EERSTE JAAR
2 a Gedurende het eerste ziektejaar ontvangt de werknemer een aanvulling boven op de wettelijke loondoorbetaling tot 100% van het inkomen (d.w.z.
incl. toeslagen), mits de werknemer zich houdt aan de regels die bij ziekteverzuim in de onderneming gelden.
De aanvulling tot 100% is eveneens van toepassing indien sprake is van
een vervroegd ingegane IVA-uitkering.
AANVULLING OP DE LOONDOORBETALING RESTERENDE PERIODE
b Gedurende het tweede ziektejaar ontvangt de werknemer een aanvulling
boven op de wettelijke loondoorbetaling tot 95% van het inkomen, mits de
werknemer zich houdt aan de regels die bij ziekteverzuim in de onderneming gelden. Uren gewerkt in het kader van het re-integratieproces (uitgezonderd arbeidstherapie*) zullen als normaal gewerkte uren worden gerekend en als zodanig tegen 100% worden vergoed. De pensioenopbouw is
evenredig aan de loondoorbetaling.
De aanvulling tot 95% is eveneens van toepassing indien sprake is van een
vervroegd ingegane IVA-uitkering.
Rechten voortvloeiend uit artikel 43 lid 2b van eerdere collectieve arbeidsovereenkomsten (cao) komen met de inwerkingtreding van deze cao te vervallen als het tweede ziektejaar nog niet begonnen was voor 1 januari 2017.
In plaats daarvan gelden de rechten voortvloeiend uit de bepalingen van
deze cao. De huidige cao heeft, voor zover deze mindere aanspraken geeft,
voorrang op de voorgaande cao(en).

* Onder arbeidstherapie wordt verstaan: het gedurende een vooraf bepaalde en beperkte periode verrichten
van speciaal op de persoon gerichte activiteiten op basis van een vooropgesteld plan en onder begeleiding
uitgevoerd, waarbij de arbeidsongeschikte in redelijke mate zijn eigen tijd en tempo kan bepalen.
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c Derde jaar en later:

3

-

Bij arbeidsongeschiktheid < 35% zal werknemer aangepast/ander
werk door werkgever aangeboden krijgen. Aan werknemer zal de verdiencapaciteit worden betaald met een minimum van 70% van het
laatstgenoten loon; hierbij wordt een vloer gehanteerd ter hoogte van
het minimumloon (deeltijd naar rato). Slechts in uitzonderingsgevallen
zal ontslag onvermijdelijk blijken. Cao-partijen zullen een procedure
opstellen, waarin staat aan welke voorwaarden voldaan moet worden,
wil er sprake kunnen zijn van ontslag.

-

Bij arbeidsongeschiktheid tussen 35% en 80% zal werkgever zich
maximaal inspannen om werknemer zijn resterende verdiencapaciteit te
laten benutten.

-

Met betrekking tot de aanvullende verzekering (WGA-gat), is door caopartijen een collectief aanbod geregeld (zie bijlage V).

Onder inkomen wordt in dit artikel mede begrepen de vakantietoeslag.

CONTROLEREGELS
4 In bijlage VII onder A zijn de controleregels en sancties in het kader van de
bestrijding van ziekteverzuim opgenomen. De controleregels en sancties in
bijlage V hebben het karakter van een vangnetbepaling en kunnen eerst worden toegepast nadat deze in de onderneming aan de werknemers bekend zijn
gemaakt. In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan van de regels in bijlage VII onder A worden afgeweken.
De werkgever kan ingeval van overtreding van de in bijlage VII onder A vermelde controleregels de aldaar vermelde sancties toepassen. Toepassing van
deze sancties kan er in geen geval toe leiden dat de loondoorbetaling verder
zou worden gekort dan tot 70% van het loon met als minimum het wettelijk
minimumloon.
RE-INTEGRATIE
5 In bijlage VII onder B zijn afspraken opgenomen met betrekking tot de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Deze afspraken maken deel uit van deze overeenkomst.
Overgangsregeling
6 Op werknemers van wie de eerste ziektedag lag voor 1 januari 2004 en die
binnen 5 jaar na een (gedeeltelijke) re-integratie opnieuw respectievelijk in
meerdere mate arbeidsongeschikt worden, zijn de bepalingen met betrekking
tot de WAO van toepassing zoals verwoord in Bijlage VII van de cao-tekst
voor de Suikerverwerkende Industrie 1 januari 2004 - 31 december 2004.
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