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tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

of bij weigering
WIA-uitkering
(in geval van
ongeschiktheid
voor eigen werk
maar minder dan
35% arbeidsongeschiktheid voor
gangbare arbeid)

mogelijkheid tot opzegging
van arbeidsovereenkomst
na verkrijging ontslagvergunning van CWI

voortduren verplichting
tot re-integratie van werknemer in passende arbeid
bij eigen onderneming

verweer van werknemer
voeren van procedure bij
tegen aanvraag van ontslag- CWI tot verkrijging van
vergunning (bijvoorbeeld ontslagvergunning
op grond van stelling dat
van werkgever meer
re-integratie-inspanningen
mogen worden verlangd)

verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie
door toerekening van het
bedrag van de WGAuitkering die twee
kalenderjaren tevoren is
uitbetaald

bij opzegging
van arbeidsovereenkomst

betaling van ontslagvergoeding aan werknemer als
ontslag zonder vergoeding
“kennelijk onredelijk” is

ontslagvergoeding
N.B.: vordering vaak op
basis van “kantonrechtersformule”, dat wil zeggen:
één maandsalaris per dienstjaar (hoger voor werknemers die ouder zijn dan 40
respectievelijk 50 jaar)

werknemer stelt bij kantonrechter vordering tot
verkrijging van ontslagvergoeding in (uiterlijk
zes maanden na einde
arbeidsovereenkomst)

elk kalenderjaar
gelegen twee
jaar na kalenderjaar waarin de
eerste tien jaar
van de uitbetaling van de
WGA-uitkering
vallen
N.B.: geldt niet
voor werkgevers
die eigenrisicodrager zijn voor
WGA

verhoging gedifferentieerde • uitbetaalde WGAWGA-premie
uitkering wordt ten
N.B.: verhoging premie is
onrechte aan werkgever
vaak even hoog als bedrag
toegerekend in verband
van uitbetaalde uitkering
met onjuiste:
- vaststelling tijdstip van
dat tot verhoging aanleiding gaf (en kan soms veel
intreden van arbeidshoger zijn, met name in
ongeschiktheid
- toepassing “wet Amber”
geval van een sterk
- toepassing no risk-polis
gestegen c.q. stijgende
loonsom)
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers overgenomen
onderneming wordt ten
onrechte aan werkgever
toegerekend

UWV neemt besluiten
omtrent voortzetting
of intrekking van
IVA-uitkering of
WGA-uitkering

• verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
gevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
van de eerste tien jaar
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering
door UWV juist is vastvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of uitkering
IVA-premie: verhoging
van gedifferentieerde
niet te laat door UWV is
IVA-premie als gevolg
ingetrokken
van de uitbetaling van de
IVA-uitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WGAuitkering bij
eigenrisicodrager WGA

werkgever is degene die
uitbetaling van te veel
aan werknemer sanctie
WGA-uitkering
kan/moet opleggen bij niet
voldoen door werknemer
aan verplichtingen tot:
• verstrekken van inlichtingen aan UWV
• mogelijk maken van
controle door UWV
• verrichten van passende
arbeid
• meewerken aan maatregelen om in staat te
geraken om passende
arbeid te verrichten
• niet belemmeren of vertragen van eigen genezing

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering (bij
eigenrisicodrager WGA)

verhaal van door UWV
betaalde WGA-uitkering
op werkgever die eigenrisicodrager is

voeren van verweer tegen
vordering van de werknemer in “kennelijk onredelijk ontslag”-procedure bij
kantonrechter

toetsing mogelijk bij:
• besluitvormingsfase UWV
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk door
arts, advocaat of rechtshulpverlener onder oplegging van
geheimhouding

bedrag van WGA-uitkering • uitbetaalde WGA-uitke- bezwaar bij het UWV en
ring wordt ten onrechte beroep bij de rechtbank
op werkgever verhaald
in verband met onjuiste:
- v aststelling tijdstip van
intreden van arbeidsongeschiktheid
- t oepassing “wet Amber”
- t oepassing no risk-polis
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers van overgenomen
onderneming worden ten
onrechte op werkgever
verhaald
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

• werknemer weigert UWV
inlichtingen te verstrekken
• werknemer werkt niet
mee aan controle door
UWV
• werknemer weigert passende arbeid te verrichten
• werknemer werkt niet
mee aan maatregelen om
in staat te geraken om
passende arbeid te
verrichten
• werknemer belemmert of
vertraagt eigen genezing

Als uw werknemer arbeidsongeschikt
is, gaat u dat als werkgever al snel veel
geld kosten. En als er dan een conflict
ontstaat tussen u en uw werknemer, of
tussen u en het UWV, wordt de zaak
bovendien ook snel heel ingewikkeld,
omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer, de heffing van
premies werknemersverzekeringen bij
de werkgever en de uitkeringsrechten
van de werknemer op soms onverwachte
wijze op elkaar inwerken.

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank
tegen besluit tot vaststelling
van de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie

• o pstellen van sanctiebesluit
• voeren van procedure namens werkgever in geval
van bezwaar werknemer
Tevoren:
• opstellen van sanctiereglement
• opstellen van reglement
bezwaarprocedure

* De wetgeving op het punt van arbeidsongeschiktheid wijzigt voortdurend en snel. Wij zijn in het onderstaande voorbeeld
uitgegaan van de wetgeving zoals die geldt voor een werknemer die op 1 januari 2009 arbeidsongeschikt wordt.

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?
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Telefoon: (013) 463 55 99
Telefax: (013) 463 22 66

E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering
en begeleiding van werkgevers op het gebied
van de juridische en fiscale aspecten van
personeelsvraagstukken: arbeidsrecht,
werknemersverzekeringen en loonheffing.
Daardoor zijn wij als geen ander in staat om
u zodanig te begeleiden en te adviseren dat
een uitkomst wordt bereikt, die zowel in de
verhouding tussen u en uw arbeidsongeschikte
werknemer als in de verhouding tussen u en
het UWV optimaal is.

Het onderstaande schema geeft in chronologische volgorde aan welke verplichtingen u als
werkgever hebt als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en blijft, welke kosten dat voor u als
werkgever met zich meebrengt, op welke problemen u daarbij kunt stuiten en op welke wijze ons
kantoor u daarbij van dienst kan zijn.*
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Postbus 1095, 5004 BB Tilburg
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tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

dag van uitval
voor het werk
wegens ziekte
of gebrek

ziekmelding bij de
arbodienst

• kosten van controle
• geschil over de naleving
en begeleiding van het
van de controlevoorziekteverzuim door de
schriften ziekteverzuim
arbodienst
• doorbetaling van 70%
• geschil over de vraag of
van het loon gedurende werknemer al dan niet
de eerste 104 weken,
arbeidsongeschikt is
• geschil over de vraag of
maximaal 70% van het
maximum dagloon;
werknemer na voorgaantijdens eerste 52 weken
de ziekmelding gedurenminimaal 100% van
de tenminste vier weken
minimumloon (op grond
volledig arbeidsgeschikt
van CAO of individuele
is geweest en of derhalve
arbeidsovereenkomst
nieuwe periode van 104
vaak aangevuld tot 100%
weken loondoorbetaling
van het loon)
tijdens ziekte gaat lopen

• afdwingen van naleving
van de controlevoorschriften ziekteverzuim
• verkrijgen van een deskundigenoordeel (second
opinion) van het UWV
• opschorting van de
loondoorbetaling totdat
vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is
• vaststelling van
arbeids(on)geschiktheid
door de kantonrechter in
een eventuele procedure
waarin de werknemer
loonbetaling vordert
• voeren van verweer in
loonvorderingsperiode
waarin werknemer
loondoorbetaling tijdens
ziekte vordert gedurende
nieuwe periode van 104
weken
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tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

of bij weigering
WIA-uitkering
(in geval van
ongeschiktheid
voor eigen werk
maar minder dan
35% arbeidsongeschiktheid voor
gangbare arbeid)

mogelijkheid tot opzegging
van arbeidsovereenkomst
na verkrijging ontslagvergunning van CWI

voortduren verplichting
tot re-integratie van werknemer in passende arbeid
bij eigen onderneming

verweer van werknemer
voeren van procedure bij
tegen aanvraag van ontslag- CWI tot verkrijging van
vergunning (bijvoorbeeld ontslagvergunning
op grond van stelling dat
van werkgever meer
re-integratie-inspanningen
mogen worden verlangd)

verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie
door toerekening van het
bedrag van de WGAuitkering die twee
kalenderjaren tevoren is
uitbetaald

bij opzegging
van arbeidsovereenkomst

betaling van ontslagvergoeding aan werknemer als
ontslag zonder vergoeding
“kennelijk onredelijk” is

ontslagvergoeding
N.B.: vordering vaak op
basis van “kantonrechtersformule”, dat wil zeggen:
één maandsalaris per dienstjaar (hoger voor werknemers die ouder zijn dan 40
respectievelijk 50 jaar)

werknemer stelt bij kantonrechter vordering tot
verkrijging van ontslagvergoeding in (uiterlijk
zes maanden na einde
arbeidsovereenkomst)

elk kalenderjaar
gelegen twee
jaar na kalenderjaar waarin de
eerste tien jaar
van de uitbetaling van de
WGA-uitkering
vallen
N.B.: geldt niet
voor werkgevers
die eigenrisicodrager zijn voor
WGA

verhoging gedifferentieerde • uitbetaalde WGAWGA-premie
uitkering wordt ten
N.B.: verhoging premie is
onrechte aan werkgever
vaak even hoog als bedrag
toegerekend in verband
van uitbetaalde uitkering
met onjuiste:
- vaststelling tijdstip van
dat tot verhoging aanleiding gaf (en kan soms veel
intreden van arbeidshoger zijn, met name in
ongeschiktheid
- toepassing “wet Amber”
geval van een sterk
- toepassing no risk-polis
gestegen c.q. stijgende
loonsom)
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers overgenomen
onderneming wordt ten
onrechte aan werkgever
toegerekend

UWV neemt besluiten
omtrent voortzetting
of intrekking van
IVA-uitkering of
WGA-uitkering

• verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
gevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
van de eerste tien jaar
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering
door UWV juist is vastvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of uitkering
IVA-premie: verhoging
van gedifferentieerde
niet te laat door UWV is
IVA-premie als gevolg
ingetrokken
van de uitbetaling van de
IVA-uitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WGAuitkering bij
eigenrisicodrager WGA

werkgever is degene die
uitbetaling van te veel
aan werknemer sanctie
WGA-uitkering
kan/moet opleggen bij niet
voldoen door werknemer
aan verplichtingen tot:
• verstrekken van inlichtingen aan UWV
• mogelijk maken van
controle door UWV
• verrichten van passende
arbeid
• meewerken aan maatregelen om in staat te
geraken om passende
arbeid te verrichten
• niet belemmeren of vertragen van eigen genezing

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering (bij
eigenrisicodrager WGA)

verhaal van door UWV
betaalde WGA-uitkering
op werkgever die eigenrisicodrager is

voeren van verweer tegen
vordering van de werknemer in “kennelijk onredelijk ontslag”-procedure bij
kantonrechter

toetsing mogelijk bij:
• besluitvormingsfase UWV
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk door
arts, advocaat of rechtshulpverlener onder oplegging van
geheimhouding

bedrag van WGA-uitkering • uitbetaalde WGA-uitke- bezwaar bij het UWV en
ring wordt ten onrechte beroep bij de rechtbank
op werkgever verhaald
in verband met onjuiste:
- v aststelling tijdstip van
intreden van arbeidsongeschiktheid
- t oepassing “wet Amber”
- t oepassing no risk-polis
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers van overgenomen
onderneming worden ten
onrechte op werkgever
verhaald
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

• werknemer weigert UWV
inlichtingen te verstrekken
• werknemer werkt niet
mee aan controle door
UWV
• werknemer weigert passende arbeid te verrichten
• werknemer werkt niet
mee aan maatregelen om
in staat te geraken om
passende arbeid te
verrichten
• werknemer belemmert of
vertraagt eigen genezing

Als uw werknemer arbeidsongeschikt
is, gaat u dat als werkgever al snel veel
geld kosten. En als er dan een conflict
ontstaat tussen u en uw werknemer, of
tussen u en het UWV, wordt de zaak
bovendien ook snel heel ingewikkeld,
omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer, de heffing van
premies werknemersverzekeringen bij
de werkgever en de uitkeringsrechten
van de werknemer op soms onverwachte
wijze op elkaar inwerken.

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank
tegen besluit tot vaststelling
van de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie

• o pstellen van sanctiebesluit
• voeren van procedure namens werkgever in geval
van bezwaar werknemer
Tevoren:
• opstellen van sanctiereglement
• opstellen van reglement
bezwaarprocedure

* De wetgeving op het punt van arbeidsongeschiktheid wijzigt voortdurend en snel. Wij zijn in het onderstaande voorbeeld
uitgegaan van de wetgeving zoals die geldt voor een werknemer die op 1 januari 2009 arbeidsongeschikt wordt.
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Telefoon: (013) 463 55 99
Telefax: (013) 463 22 66

E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering
en begeleiding van werkgevers op het gebied
van de juridische en fiscale aspecten van
personeelsvraagstukken: arbeidsrecht,
werknemersverzekeringen en loonheffing.
Daardoor zijn wij als geen ander in staat om
u zodanig te begeleiden en te adviseren dat
een uitkomst wordt bereikt, die zowel in de
verhouding tussen u en uw arbeidsongeschikte
werknemer als in de verhouding tussen u en
het UWV optimaal is.

Het onderstaande schema geeft in chronologische volgorde aan welke verplichtingen u als
werkgever hebt als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en blijft, welke kosten dat voor u als
werkgever met zich meebrengt, op welke problemen u daarbij kunt stuiten en op welke wijze ons
kantoor u daarbij van dienst kan zijn.*
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tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

dag van uitval
voor het werk
wegens ziekte
of gebrek

ziekmelding bij de
arbodienst

• kosten van controle
• geschil over de naleving
en begeleiding van het
van de controlevoorziekteverzuim door de
schriften ziekteverzuim
arbodienst
• doorbetaling van 70%
• geschil over de vraag of
van het loon gedurende werknemer al dan niet
de eerste 104 weken,
arbeidsongeschikt is
• geschil over de vraag of
maximaal 70% van het
maximum dagloon;
werknemer na voorgaantijdens eerste 52 weken
de ziekmelding gedurenminimaal 100% van
de tenminste vier weken
minimumloon (op grond
volledig arbeidsgeschikt
van CAO of individuele
is geweest en of derhalve
arbeidsovereenkomst
nieuwe periode van 104
vaak aangevuld tot 100%
weken loondoorbetaling
van het loon)
tijdens ziekte gaat lopen

• afdwingen van naleving
van de controlevoorschriften ziekteverzuim
• verkrijgen van een deskundigenoordeel (second
opinion) van het UWV
• opschorting van de
loondoorbetaling totdat
vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is
• vaststelling van
arbeids(on)geschiktheid
door de kantonrechter in
een eventuele procedure
waarin de werknemer
loonbetaling vordert
• voeren van verweer in
loonvorderingsperiode
waarin werknemer
loondoorbetaling tijdens
ziekte vordert gedurende
nieuwe periode van 104
weken
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4

WEEK
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WEEK
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WEEK

52
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3

WEEK

WEEK

91

98

WEEK

4

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

uiterlijk vierde aangifte van arbeidsongedag van arbeids- schiktheid bij UWV voor
ongeschiktheid werknemer die op grond
van de Ziektewet recht
heeft op uitkering van
ziekengeld

weigering ziekengeld
gedurende periode dat
ziekmelding te laat is
gedaan (geen verrekening
van ziekengeld met door
te betalen loon)

geschil met UWV over
weigering ziekengeld

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

elke zes weken

evaluatie en eventueel
bijstelling van plan van
aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien het plan van
aanpak zonder deugdelijke
grond niet tijdig is geëvalueerd en bijgesteld

• verkrijgen van een desgeschil met werknemer
over al dan niet meewerken
kundigenoordeel (second
aan evaluatie en bijstelopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
ling van plan van aanpak
of over inhoud plan van
werknemer (weigering
aanpak
loonbetaling)

na 89 weken

opstellen van re-integratieverslag door werkgever en
werknemer; actueel oordeel
arbodienst

na vier weken
(WAO-uitkering)
c.q. vanaf de
eerste dag
(WIA-uitkering)

toekenning van een WAOof WIA-uitkering indien
sprake is van arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak als waarvoor minder
dan vijf jaar geleden al een
WAO- of WIA-uitkering
werd toegekend dan wel de
wachttijd voor de WAO of
WIA werd doorlopen

geen verrekening van
geschil met UWV over
WAO- of WIA-uitkering
al dan niet ontstaan van
als WAO- of WIA-uitkering nieuwe wachttijd
ten onrechte niet al na vier
weken c.q. vanaf de eerste
dag wordt toegekend

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

tussen dertiende
en 78e week
(let op:
aanvraag
tenminste tien
weken vóór
tijdstip van
toekenning,
dus aanvragen
tussen derde en
68e week)

eventuele vervroegde
toekenning IVA-uitkering
bij evidente volledige en
duurzame arbeidsongeschiktheid (verrekening
van uitkering met door te
betalen loon)

geen verrekening van
IVA-uitkering met door
te betalen loon als IVAuitkering niet (tijdig)
wordt toegekend

na 91 weken

uiterlijk zes
weken na
arbeidsongeschiktheid

probleemanalyse door
arbodienst

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld

• c orrespondentie met
geschil met arbodienst of
werknemer over probleem- arbodienst of werknemer
• procedure (eventueel kort
analyse
geding) bij rechtbank tegen
arbodienst of bij kantonrechter tegen werknemer

• werknemer weigert mee • werknemer zo nodig
te werken aan vervroegde middels kort geding
aanvraag
dwingen tot meewerking
aan vervroegde aanvraag
IVA-uitkering
• IVA-uitkering wordt door • schade als gevolg van
fout van arbodienst niet
fout arbodienst op arbotijdig of niet juist aangedienst verhalen
vraagd
• IVA-uitkering wordt ten • bezwaar bij het UWV en
onrechte niet door UWV
beroep bij de rechtbank
toegekend

• arbodienst levert actueel • arbodienst dwingen tot
verlenging loondoorbetalingsverplichting door
oordeel niet (tijdig) aan
tijdige aanlevering actueel
UWV indien zonder deugoordeel; eventuele schade
delijke grond geen volledig
verhalen op arbodienst
re-integratieverslag wordt • UWV stelt dat re-integra- • voor wat betreft verleningediend
tieverslag niet juist of
ging loondoorbetalingsniet volledig is
verplichting: zie hieronder
bij “uiterlijk na 98 weken”
• werknemer weigert mee • treffen van sancties tegen
te werken aan opstellen
werknemer (weigering
van re-integratieverslag
loonbetaling) en/of
werknemer middels kort
geding dwingen tot meewerken aan opstellen van
re-integratieverslag

indienen van aanvraag
WIA-uitkering; bijvoegen
van re-integratieverslag

aangifte van arbeidsongeschiktheid bij UWV voor
werknemer die geen recht
heeft op ziekengeld

• beboeting door UWV
(maximaal e 454)

uiterlijk twee
weken daarna

•b
 enoeming casemanager
door werkgever
• opstellen van plan van
aanpak door werkgever
en werknemer (indien
re-integratiemogelijkheden bestaan)

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld of indien de
werkgever verzuimt sancties tegen de werknemer te
nemen indien die weigert
mee te werken aan opstellen van plan van aanpak

geschil met werknemer
• v erkrijgen van een desover al dan niet meewerken kundigenoordeel (second
aan opstellen van plan van
opinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
aanpak of over inhoud
plan van aanpak
werknemer (weigering
loonbetaling)

uiterlijk na 42
weken en één
dag
N.B.: eerder bij
eerder einde
dienstbetrekking

• verlenging loondoorbe- • WIA-aanvraag wordt
talingsverplichting door
door werknemer niet
UWV indien zonder
tijdig ingediend
• re-integratieverslag wordt
deugdelijke grond geen
volledig re-integratieniet bijgevoegd
verslag wordt ingediend
• verlenging loondoorbetalingsverplichting indien
WIA-aanvraag door
werknemer niet tijdig
wordt ingediend

bij tussentijds
einde arbeidsovereenkomst
(mits na tenminste zes weken
arbeidsongeschiktheid)

bij uitdienstmelding reintegratieverslag bijvoegen
N.B.: bij tussentijds einde
van arbeidsovereenkomst
is ten aanzien van de
re-integratiekosten financiële ondersteuning door
het UWV mogelijk

verhaal van door UWV te UWV stelt dat onvoldoende bezwaar bij het UWV en
betalen ziekengeld (Ziekte- re-integratie-inspanningen beroep bij de rechtbank
wet) indien bij toetsing van zijn gepleegd
re-integratieverslag blijkt dat
onvoldoende re-integratieinspanningen zijn gepleegd

uiterlijk na 98
weken

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder
deugdelijke grond geen
passende arbeid wordt
aangeboden

• geschil met werknemer
• verkrijgen van een desover redelijkheid van
kundigenoordeel (second
voorschriften of maatopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
regelen
• geschil met werknemer
werknemer (weigering
over mogelijkheden van
loonbetaling)
werknemer tot verrichten
van passende arbeid,
omtrent passendheid
van arbeid of omtrent
aanwezigheid van passende arbeid in eigen
onderneming

Na 52 weken

eerstejaars evaluatie plan
van aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien de evaluatie
zonder goede grond
achterwege is gebleven

• beslissing van UWV over • verlenging van verplich- • geschil met UWV over
• bezwaar bij het UWV en
al dan niet verlengen van
ting tot doorbetaling van
al dan niet indienen van
beroep bij de rechtbank
loondoorbetalingsver70% van het loon (maxivolledig re-integratieplichting op basis van
maal 70% van het maxiverslag
gepleegde re-integratiemum dagloon) gedurende • geschil met het UWV
• verhalen van schade op
inspanningen aan de
periode die werkgever
over al dan niet plegen
hand van toetsing
nodig heeft om alsnog
van voldoende re-integra- UWV als ten onrechte
re-integratieverslag
voldoende re-integratietie-inspanningen
doorbetaald loon later
inspanningen te verrichniet van werknemer valt
ten (maximaal 52 weken)
terug te vorderen
• verhalen van schade als
• beslissing van UWV over • verlenging van verplichting • geschil met het UWV
al dan niet verlengen van
tot doorbetaling van 70%
over al dan niet tijdig
gevolg van niet-tijdige
loondoorbetalingsvervan het loon (maximaal
indienen van WIAindiening WIA-aanvraag
plichting op basis van te
70% van het maximum
aanvraag
op werknemer
late aanvraag WIAdagloon) gedurende
uitkering
periode waarmee WIAaanvraag te laat is gedaan

vervolgens zo
lang arbeidsovereenkomst
bestaat

verplichtingen van
de werkgever:

•u
 itvoeren van plan van
aanpak
• geven van redelijke voorschriften aan werknemer
of treffen van maatregelen
die er op gericht zijn om
de werknemer in staat te
stellen passende arbeid
te verrichten
• passende arbeid aanbieden,
zo mogelijk in eigen onderneming en anders (zo lang
loondoorbetalingsverplichting bestaat) door inschakeling van re-integratiebedrijf in onderneming
van andere werkgever
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•b
 ezwaar bij het UWV en
• aangifte van arbeidsongeschiktheid niet of
beroep bij de rechtbank
te laat gedaan, dan wel
geen bewijs van doen van
tijdige aangifte
• geschil met UWV over
juistheid boetebesluit

geschil met werknemer
over al dan niet meewerken aan evaluatie of over
inhoud evaluatie

• verkrijgen van een
deskundigenoordeel
(second opinion) van het
UWV
• treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling)
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

104

5

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

na 104 weken

mogelijkheid tot vrijwillige verlenging loondoorbetalingsverplichting op
verzoek van werkgever en
werknemer

• mogelijke verstoring
re-integratieproces door
WIA-keuring en daardoor
mogelijk ten onrechte
verhoging gedifferentieerde WGA-premie (in
toekomst eventueel ook:
gedifferentieerde IVApremie)
• voorkomen van toekenning WGA-uitkering
indien financiële gevolgen
van premiedifferentiatie
hoger zijn dan van doorbetalen van loon
• voorkomen van verlenging loondoorbetalingsverplichting bij wijze van
sanctie indien werknemer
op korte termijn te werk
gesteld kan worden conform benutbare mogelijkheden
• positief beïnvloeden van
publicatie instroomcijfers
WIA van grote werkgevers

advisering ten aanzien van
wel of niet benutten van
mogelijkheid tot vrijwillige
verlenging van loondoorbetalingsverplichting met
afweging van alle voor- en
nadelen

na 104 weken

mogelijkheid om betaling aan werknemer die
passende arbeid verricht te
beperken tot loonwaarde
van die passende arbeid

te hoge loonkosten als loon geschil met werknemer
gebaseerd blijft op loon
over hoogte loonwaarde
dat tijdens ziekte moest
worden betaald

procedure bij kantonrechter over hoogte loon

na 104 weken

toekenning WIA-uitkering: • verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
IVA-uitkering bij volledige
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
en duurzame arbeidsongegevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
schiktheid; WGA-uitkering
van de eerste tien jaar
bij niet-duurzame volledige
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering door UWV juist is vastarbeidsongeschiktheid of
bij gedeeltelijke arbeidsvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of juiste uitkeongeschiktheid van
IVA-premie: verhoging
tenminste 35%
van gedifferentieerde
ring is toegekend (WGA:
IVA-premie als gevolg
premiedifferentiatie;
van de uitbetaling van de
IVA: vooralsnog geen
IVA-uitkering
premiedifferentiatie)
• toetsing of wachttijd
terecht op 104 weken is
gesteld (bij toepassing
van “wet Amber”: vier
weken)

treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling) en/of werknemer middels kort geding
dwingen tot indiening aanvraag WIA-uitkering c.q.
bijvoeging re-integratieverslag
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

toetsing mogelijk bij:
• aanvraag WIA-uitkering
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk
door arts, advocaat of
rechtshulpverlener onder
oplegging van geheimhouding
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6

WEEK
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42

2

WEEK

52

68

WEEK

89

3

WEEK

WEEK

91

98

WEEK

4

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

uiterlijk vierde aangifte van arbeidsongedag van arbeids- schiktheid bij UWV voor
ongeschiktheid werknemer die op grond
van de Ziektewet recht
heeft op uitkering van
ziekengeld

weigering ziekengeld
gedurende periode dat
ziekmelding te laat is
gedaan (geen verrekening
van ziekengeld met door
te betalen loon)

geschil met UWV over
weigering ziekengeld

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

elke zes weken

evaluatie en eventueel
bijstelling van plan van
aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien het plan van
aanpak zonder deugdelijke
grond niet tijdig is geëvalueerd en bijgesteld

• verkrijgen van een desgeschil met werknemer
over al dan niet meewerken
kundigenoordeel (second
aan evaluatie en bijstelopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
ling van plan van aanpak
of over inhoud plan van
werknemer (weigering
aanpak
loonbetaling)

na 89 weken

opstellen van re-integratieverslag door werkgever en
werknemer; actueel oordeel
arbodienst

na vier weken
(WAO-uitkering)
c.q. vanaf de
eerste dag
(WIA-uitkering)

toekenning van een WAOof WIA-uitkering indien
sprake is van arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak als waarvoor minder
dan vijf jaar geleden al een
WAO- of WIA-uitkering
werd toegekend dan wel de
wachttijd voor de WAO of
WIA werd doorlopen

geen verrekening van
geschil met UWV over
WAO- of WIA-uitkering
al dan niet ontstaan van
als WAO- of WIA-uitkering nieuwe wachttijd
ten onrechte niet al na vier
weken c.q. vanaf de eerste
dag wordt toegekend

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

tussen dertiende
en 78e week
(let op:
aanvraag
tenminste tien
weken vóór
tijdstip van
toekenning,
dus aanvragen
tussen derde en
68e week)

eventuele vervroegde
toekenning IVA-uitkering
bij evidente volledige en
duurzame arbeidsongeschiktheid (verrekening
van uitkering met door te
betalen loon)

geen verrekening van
IVA-uitkering met door
te betalen loon als IVAuitkering niet (tijdig)
wordt toegekend

na 91 weken

uiterlijk zes
weken na
arbeidsongeschiktheid

probleemanalyse door
arbodienst

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld

• c orrespondentie met
geschil met arbodienst of
werknemer over probleem- arbodienst of werknemer
• procedure (eventueel kort
analyse
geding) bij rechtbank tegen
arbodienst of bij kantonrechter tegen werknemer

• werknemer weigert mee • werknemer zo nodig
te werken aan vervroegde middels kort geding
aanvraag
dwingen tot meewerking
aan vervroegde aanvraag
IVA-uitkering
• IVA-uitkering wordt door • schade als gevolg van
fout van arbodienst niet
fout arbodienst op arbotijdig of niet juist aangedienst verhalen
vraagd
• IVA-uitkering wordt ten • bezwaar bij het UWV en
onrechte niet door UWV
beroep bij de rechtbank
toegekend

• arbodienst levert actueel • arbodienst dwingen tot
verlenging loondoorbetalingsverplichting door
oordeel niet (tijdig) aan
tijdige aanlevering actueel
UWV indien zonder deugoordeel; eventuele schade
delijke grond geen volledig
verhalen op arbodienst
re-integratieverslag wordt • UWV stelt dat re-integra- • voor wat betreft verleningediend
tieverslag niet juist of
ging loondoorbetalingsniet volledig is
verplichting: zie hieronder
bij “uiterlijk na 98 weken”
• werknemer weigert mee • treffen van sancties tegen
te werken aan opstellen
werknemer (weigering
van re-integratieverslag
loonbetaling) en/of
werknemer middels kort
geding dwingen tot meewerken aan opstellen van
re-integratieverslag

indienen van aanvraag
WIA-uitkering; bijvoegen
van re-integratieverslag

aangifte van arbeidsongeschiktheid bij UWV voor
werknemer die geen recht
heeft op ziekengeld

• beboeting door UWV
(maximaal e 454)

uiterlijk twee
weken daarna

•b
 enoeming casemanager
door werkgever
• opstellen van plan van
aanpak door werkgever
en werknemer (indien
re-integratiemogelijkheden bestaan)

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld of indien de
werkgever verzuimt sancties tegen de werknemer te
nemen indien die weigert
mee te werken aan opstellen van plan van aanpak

geschil met werknemer
• v erkrijgen van een desover al dan niet meewerken kundigenoordeel (second
aan opstellen van plan van
opinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
aanpak of over inhoud
plan van aanpak
werknemer (weigering
loonbetaling)

uiterlijk na 42
weken en één
dag
N.B.: eerder bij
eerder einde
dienstbetrekking

• verlenging loondoorbe- • WIA-aanvraag wordt
talingsverplichting door
door werknemer niet
UWV indien zonder
tijdig ingediend
• re-integratieverslag wordt
deugdelijke grond geen
volledig re-integratieniet bijgevoegd
verslag wordt ingediend
• verlenging loondoorbetalingsverplichting indien
WIA-aanvraag door
werknemer niet tijdig
wordt ingediend

bij tussentijds
einde arbeidsovereenkomst
(mits na tenminste zes weken
arbeidsongeschiktheid)

bij uitdienstmelding reintegratieverslag bijvoegen
N.B.: bij tussentijds einde
van arbeidsovereenkomst
is ten aanzien van de
re-integratiekosten financiële ondersteuning door
het UWV mogelijk

verhaal van door UWV te UWV stelt dat onvoldoende bezwaar bij het UWV en
betalen ziekengeld (Ziekte- re-integratie-inspanningen beroep bij de rechtbank
wet) indien bij toetsing van zijn gepleegd
re-integratieverslag blijkt dat
onvoldoende re-integratieinspanningen zijn gepleegd

uiterlijk na 98
weken

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder
deugdelijke grond geen
passende arbeid wordt
aangeboden

• geschil met werknemer
• verkrijgen van een desover redelijkheid van
kundigenoordeel (second
voorschriften of maatopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
regelen
• geschil met werknemer
werknemer (weigering
over mogelijkheden van
loonbetaling)
werknemer tot verrichten
van passende arbeid,
omtrent passendheid
van arbeid of omtrent
aanwezigheid van passende arbeid in eigen
onderneming

Na 52 weken

eerstejaars evaluatie plan
van aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien de evaluatie
zonder goede grond
achterwege is gebleven

• beslissing van UWV over • verlenging van verplich- • geschil met UWV over
• bezwaar bij het UWV en
al dan niet verlengen van
ting tot doorbetaling van
al dan niet indienen van
beroep bij de rechtbank
loondoorbetalingsver70% van het loon (maxivolledig re-integratieplichting op basis van
maal 70% van het maxiverslag
gepleegde re-integratiemum dagloon) gedurende • geschil met het UWV
• verhalen van schade op
inspanningen aan de
periode die werkgever
over al dan niet plegen
hand van toetsing
nodig heeft om alsnog
van voldoende re-integra- UWV als ten onrechte
re-integratieverslag
voldoende re-integratietie-inspanningen
doorbetaald loon later
inspanningen te verrichniet van werknemer valt
ten (maximaal 52 weken)
terug te vorderen
• verhalen van schade als
• beslissing van UWV over • verlenging van verplichting • geschil met het UWV
al dan niet verlengen van
tot doorbetaling van 70%
over al dan niet tijdig
gevolg van niet-tijdige
loondoorbetalingsvervan het loon (maximaal
indienen van WIAindiening WIA-aanvraag
plichting op basis van te
70% van het maximum
aanvraag
op werknemer
late aanvraag WIAdagloon) gedurende
uitkering
periode waarmee WIAaanvraag te laat is gedaan

vervolgens zo
lang arbeidsovereenkomst
bestaat

verplichtingen van
de werkgever:

•u
 itvoeren van plan van
aanpak
• geven van redelijke voorschriften aan werknemer
of treffen van maatregelen
die er op gericht zijn om
de werknemer in staat te
stellen passende arbeid
te verrichten
• passende arbeid aanbieden,
zo mogelijk in eigen onderneming en anders (zo lang
loondoorbetalingsverplichting bestaat) door inschakeling van re-integratiebedrijf in onderneming
van andere werkgever
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•b
 ezwaar bij het UWV en
• aangifte van arbeidsongeschiktheid niet of
beroep bij de rechtbank
te laat gedaan, dan wel
geen bewijs van doen van
tijdige aangifte
• geschil met UWV over
juistheid boetebesluit

geschil met werknemer
over al dan niet meewerken aan evaluatie of over
inhoud evaluatie

• verkrijgen van een
deskundigenoordeel
(second opinion) van het
UWV
• treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling)
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

104

5

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

na 104 weken

mogelijkheid tot vrijwillige verlenging loondoorbetalingsverplichting op
verzoek van werkgever en
werknemer

• mogelijke verstoring
re-integratieproces door
WIA-keuring en daardoor
mogelijk ten onrechte
verhoging gedifferentieerde WGA-premie (in
toekomst eventueel ook:
gedifferentieerde IVApremie)
• voorkomen van toekenning WGA-uitkering
indien financiële gevolgen
van premiedifferentiatie
hoger zijn dan van doorbetalen van loon
• voorkomen van verlenging loondoorbetalingsverplichting bij wijze van
sanctie indien werknemer
op korte termijn te werk
gesteld kan worden conform benutbare mogelijkheden
• positief beïnvloeden van
publicatie instroomcijfers
WIA van grote werkgevers

advisering ten aanzien van
wel of niet benutten van
mogelijkheid tot vrijwillige
verlenging van loondoorbetalingsverplichting met
afweging van alle voor- en
nadelen

na 104 weken

mogelijkheid om betaling aan werknemer die
passende arbeid verricht te
beperken tot loonwaarde
van die passende arbeid

te hoge loonkosten als loon geschil met werknemer
gebaseerd blijft op loon
over hoogte loonwaarde
dat tijdens ziekte moest
worden betaald

procedure bij kantonrechter over hoogte loon

na 104 weken

toekenning WIA-uitkering: • verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
IVA-uitkering bij volledige
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
en duurzame arbeidsongegevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
schiktheid; WGA-uitkering
van de eerste tien jaar
bij niet-duurzame volledige
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering door UWV juist is vastarbeidsongeschiktheid of
bij gedeeltelijke arbeidsvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of juiste uitkeongeschiktheid van
IVA-premie: verhoging
tenminste 35%
van gedifferentieerde
ring is toegekend (WGA:
IVA-premie als gevolg
premiedifferentiatie;
van de uitbetaling van de
IVA: vooralsnog geen
IVA-uitkering
premiedifferentiatie)
• toetsing of wachttijd
terecht op 104 weken is
gesteld (bij toepassing
van “wet Amber”: vier
weken)

treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling) en/of werknemer middels kort geding
dwingen tot indiening aanvraag WIA-uitkering c.q.
bijvoeging re-integratieverslag
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

toetsing mogelijk bij:
• aanvraag WIA-uitkering
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk
door arts, advocaat of
rechtshulpverlener onder
oplegging van geheimhouding
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kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

uiterlijk vierde aangifte van arbeidsongedag van arbeids- schiktheid bij UWV voor
ongeschiktheid werknemer die op grond
van de Ziektewet recht
heeft op uitkering van
ziekengeld

weigering ziekengeld
gedurende periode dat
ziekmelding te laat is
gedaan (geen verrekening
van ziekengeld met door
te betalen loon)

geschil met UWV over
weigering ziekengeld

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

elke zes weken

evaluatie en eventueel
bijstelling van plan van
aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien het plan van
aanpak zonder deugdelijke
grond niet tijdig is geëvalueerd en bijgesteld

• verkrijgen van een desgeschil met werknemer
over al dan niet meewerken
kundigenoordeel (second
aan evaluatie en bijstelopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
ling van plan van aanpak
of over inhoud plan van
werknemer (weigering
aanpak
loonbetaling)

na 89 weken

opstellen van re-integratieverslag door werkgever en
werknemer; actueel oordeel
arbodienst

na vier weken
(WAO-uitkering)
c.q. vanaf de
eerste dag
(WIA-uitkering)

toekenning van een WAOof WIA-uitkering indien
sprake is van arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak als waarvoor minder
dan vijf jaar geleden al een
WAO- of WIA-uitkering
werd toegekend dan wel de
wachttijd voor de WAO of
WIA werd doorlopen

geen verrekening van
geschil met UWV over
WAO- of WIA-uitkering
al dan niet ontstaan van
als WAO- of WIA-uitkering nieuwe wachttijd
ten onrechte niet al na vier
weken c.q. vanaf de eerste
dag wordt toegekend

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

tussen dertiende
en 78e week
(let op:
aanvraag
tenminste tien
weken vóór
tijdstip van
toekenning,
dus aanvragen
tussen derde en
68e week)

eventuele vervroegde
toekenning IVA-uitkering
bij evidente volledige en
duurzame arbeidsongeschiktheid (verrekening
van uitkering met door te
betalen loon)

geen verrekening van
IVA-uitkering met door
te betalen loon als IVAuitkering niet (tijdig)
wordt toegekend

na 91 weken

uiterlijk zes
weken na
arbeidsongeschiktheid

probleemanalyse door
arbodienst

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld

• c orrespondentie met
geschil met arbodienst of
werknemer over probleem- arbodienst of werknemer
• procedure (eventueel kort
analyse
geding) bij rechtbank tegen
arbodienst of bij kantonrechter tegen werknemer

• werknemer weigert mee • werknemer zo nodig
te werken aan vervroegde middels kort geding
aanvraag
dwingen tot meewerking
aan vervroegde aanvraag
IVA-uitkering
• IVA-uitkering wordt door • schade als gevolg van
fout van arbodienst niet
fout arbodienst op arbotijdig of niet juist aangedienst verhalen
vraagd
• IVA-uitkering wordt ten • bezwaar bij het UWV en
onrechte niet door UWV
beroep bij de rechtbank
toegekend

• arbodienst levert actueel • arbodienst dwingen tot
verlenging loondoorbetalingsverplichting door
oordeel niet (tijdig) aan
tijdige aanlevering actueel
UWV indien zonder deugoordeel; eventuele schade
delijke grond geen volledig
verhalen op arbodienst
re-integratieverslag wordt • UWV stelt dat re-integra- • voor wat betreft verleningediend
tieverslag niet juist of
ging loondoorbetalingsniet volledig is
verplichting: zie hieronder
bij “uiterlijk na 98 weken”
• werknemer weigert mee • treffen van sancties tegen
te werken aan opstellen
werknemer (weigering
van re-integratieverslag
loonbetaling) en/of
werknemer middels kort
geding dwingen tot meewerken aan opstellen van
re-integratieverslag

indienen van aanvraag
WIA-uitkering; bijvoegen
van re-integratieverslag

aangifte van arbeidsongeschiktheid bij UWV voor
werknemer die geen recht
heeft op ziekengeld

• beboeting door UWV
(maximaal e 454)

uiterlijk twee
weken daarna

•b
 enoeming casemanager
door werkgever
• opstellen van plan van
aanpak door werkgever
en werknemer (indien
re-integratiemogelijkheden bestaan)

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld of indien de
werkgever verzuimt sancties tegen de werknemer te
nemen indien die weigert
mee te werken aan opstellen van plan van aanpak

geschil met werknemer
• v erkrijgen van een desover al dan niet meewerken kundigenoordeel (second
aan opstellen van plan van
opinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
aanpak of over inhoud
plan van aanpak
werknemer (weigering
loonbetaling)

uiterlijk na 42
weken en één
dag
N.B.: eerder bij
eerder einde
dienstbetrekking

• verlenging loondoorbe- • WIA-aanvraag wordt
talingsverplichting door
door werknemer niet
UWV indien zonder
tijdig ingediend
• re-integratieverslag wordt
deugdelijke grond geen
volledig re-integratieniet bijgevoegd
verslag wordt ingediend
• verlenging loondoorbetalingsverplichting indien
WIA-aanvraag door
werknemer niet tijdig
wordt ingediend

bij tussentijds
einde arbeidsovereenkomst
(mits na tenminste zes weken
arbeidsongeschiktheid)

bij uitdienstmelding reintegratieverslag bijvoegen
N.B.: bij tussentijds einde
van arbeidsovereenkomst
is ten aanzien van de
re-integratiekosten financiële ondersteuning door
het UWV mogelijk

verhaal van door UWV te UWV stelt dat onvoldoende bezwaar bij het UWV en
betalen ziekengeld (Ziekte- re-integratie-inspanningen beroep bij de rechtbank
wet) indien bij toetsing van zijn gepleegd
re-integratieverslag blijkt dat
onvoldoende re-integratieinspanningen zijn gepleegd

uiterlijk na 98
weken

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder
deugdelijke grond geen
passende arbeid wordt
aangeboden

• geschil met werknemer
• verkrijgen van een desover redelijkheid van
kundigenoordeel (second
voorschriften of maatopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
regelen
• geschil met werknemer
werknemer (weigering
over mogelijkheden van
loonbetaling)
werknemer tot verrichten
van passende arbeid,
omtrent passendheid
van arbeid of omtrent
aanwezigheid van passende arbeid in eigen
onderneming

Na 52 weken

eerstejaars evaluatie plan
van aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien de evaluatie
zonder goede grond
achterwege is gebleven

• beslissing van UWV over • verlenging van verplich- • geschil met UWV over
• bezwaar bij het UWV en
al dan niet verlengen van
ting tot doorbetaling van
al dan niet indienen van
beroep bij de rechtbank
loondoorbetalingsver70% van het loon (maxivolledig re-integratieplichting op basis van
maal 70% van het maxiverslag
gepleegde re-integratiemum dagloon) gedurende • geschil met het UWV
• verhalen van schade op
inspanningen aan de
periode die werkgever
over al dan niet plegen
hand van toetsing
nodig heeft om alsnog
van voldoende re-integra- UWV als ten onrechte
re-integratieverslag
voldoende re-integratietie-inspanningen
doorbetaald loon later
inspanningen te verrichniet van werknemer valt
ten (maximaal 52 weken)
terug te vorderen
• verhalen van schade als
• beslissing van UWV over • verlenging van verplichting • geschil met het UWV
al dan niet verlengen van
tot doorbetaling van 70%
over al dan niet tijdig
gevolg van niet-tijdige
loondoorbetalingsvervan het loon (maximaal
indienen van WIAindiening WIA-aanvraag
plichting op basis van te
70% van het maximum
aanvraag
op werknemer
late aanvraag WIAdagloon) gedurende
uitkering
periode waarmee WIAaanvraag te laat is gedaan

vervolgens zo
lang arbeidsovereenkomst
bestaat

verplichtingen van
de werkgever:

•u
 itvoeren van plan van
aanpak
• geven van redelijke voorschriften aan werknemer
of treffen van maatregelen
die er op gericht zijn om
de werknemer in staat te
stellen passende arbeid
te verrichten
• passende arbeid aanbieden,
zo mogelijk in eigen onderneming en anders (zo lang
loondoorbetalingsverplichting bestaat) door inschakeling van re-integratiebedrijf in onderneming
van andere werkgever
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•b
 ezwaar bij het UWV en
• aangifte van arbeidsongeschiktheid niet of
beroep bij de rechtbank
te laat gedaan, dan wel
geen bewijs van doen van
tijdige aangifte
• geschil met UWV over
juistheid boetebesluit

geschil met werknemer
over al dan niet meewerken aan evaluatie of over
inhoud evaluatie

• verkrijgen van een
deskundigenoordeel
(second opinion) van het
UWV
• treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling)
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

104

5

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

na 104 weken

mogelijkheid tot vrijwillige verlenging loondoorbetalingsverplichting op
verzoek van werkgever en
werknemer

• mogelijke verstoring
re-integratieproces door
WIA-keuring en daardoor
mogelijk ten onrechte
verhoging gedifferentieerde WGA-premie (in
toekomst eventueel ook:
gedifferentieerde IVApremie)
• voorkomen van toekenning WGA-uitkering
indien financiële gevolgen
van premiedifferentiatie
hoger zijn dan van doorbetalen van loon
• voorkomen van verlenging loondoorbetalingsverplichting bij wijze van
sanctie indien werknemer
op korte termijn te werk
gesteld kan worden conform benutbare mogelijkheden
• positief beïnvloeden van
publicatie instroomcijfers
WIA van grote werkgevers

advisering ten aanzien van
wel of niet benutten van
mogelijkheid tot vrijwillige
verlenging van loondoorbetalingsverplichting met
afweging van alle voor- en
nadelen

na 104 weken

mogelijkheid om betaling aan werknemer die
passende arbeid verricht te
beperken tot loonwaarde
van die passende arbeid

te hoge loonkosten als loon geschil met werknemer
gebaseerd blijft op loon
over hoogte loonwaarde
dat tijdens ziekte moest
worden betaald

procedure bij kantonrechter over hoogte loon

na 104 weken

toekenning WIA-uitkering: • verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
IVA-uitkering bij volledige
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
en duurzame arbeidsongegevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
schiktheid; WGA-uitkering
van de eerste tien jaar
bij niet-duurzame volledige
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering door UWV juist is vastarbeidsongeschiktheid of
bij gedeeltelijke arbeidsvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of juiste uitkeongeschiktheid van
IVA-premie: verhoging
tenminste 35%
van gedifferentieerde
ring is toegekend (WGA:
IVA-premie als gevolg
premiedifferentiatie;
van de uitbetaling van de
IVA: vooralsnog geen
IVA-uitkering
premiedifferentiatie)
• toetsing of wachttijd
terecht op 104 weken is
gesteld (bij toepassing
van “wet Amber”: vier
weken)

treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling) en/of werknemer middels kort geding
dwingen tot indiening aanvraag WIA-uitkering c.q.
bijvoeging re-integratieverslag
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

toetsing mogelijk bij:
• aanvraag WIA-uitkering
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk
door arts, advocaat of
rechtshulpverlener onder
oplegging van geheimhouding
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WEEK

DAG

4

tijd:

4

WEEK

6

WEEK

8

WEEK

WEEK

42

2

WEEK

52

68

WEEK

89

3

WEEK

WEEK

91

98

WEEK

4

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

uiterlijk vierde aangifte van arbeidsongedag van arbeids- schiktheid bij UWV voor
ongeschiktheid werknemer die op grond
van de Ziektewet recht
heeft op uitkering van
ziekengeld

weigering ziekengeld
gedurende periode dat
ziekmelding te laat is
gedaan (geen verrekening
van ziekengeld met door
te betalen loon)

geschil met UWV over
weigering ziekengeld

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

elke zes weken

evaluatie en eventueel
bijstelling van plan van
aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien het plan van
aanpak zonder deugdelijke
grond niet tijdig is geëvalueerd en bijgesteld

• verkrijgen van een desgeschil met werknemer
over al dan niet meewerken
kundigenoordeel (second
aan evaluatie en bijstelopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
ling van plan van aanpak
of over inhoud plan van
werknemer (weigering
aanpak
loonbetaling)

na 89 weken

opstellen van re-integratieverslag door werkgever en
werknemer; actueel oordeel
arbodienst

na vier weken
(WAO-uitkering)
c.q. vanaf de
eerste dag
(WIA-uitkering)

toekenning van een WAOof WIA-uitkering indien
sprake is van arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak als waarvoor minder
dan vijf jaar geleden al een
WAO- of WIA-uitkering
werd toegekend dan wel de
wachttijd voor de WAO of
WIA werd doorlopen

geen verrekening van
geschil met UWV over
WAO- of WIA-uitkering
al dan niet ontstaan van
als WAO- of WIA-uitkering nieuwe wachttijd
ten onrechte niet al na vier
weken c.q. vanaf de eerste
dag wordt toegekend

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank

tussen dertiende
en 78e week
(let op:
aanvraag
tenminste tien
weken vóór
tijdstip van
toekenning,
dus aanvragen
tussen derde en
68e week)

eventuele vervroegde
toekenning IVA-uitkering
bij evidente volledige en
duurzame arbeidsongeschiktheid (verrekening
van uitkering met door te
betalen loon)

geen verrekening van
IVA-uitkering met door
te betalen loon als IVAuitkering niet (tijdig)
wordt toegekend

na 91 weken

uiterlijk zes
weken na
arbeidsongeschiktheid

probleemanalyse door
arbodienst

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld

• c orrespondentie met
geschil met arbodienst of
werknemer over probleem- arbodienst of werknemer
• procedure (eventueel kort
analyse
geding) bij rechtbank tegen
arbodienst of bij kantonrechter tegen werknemer

• werknemer weigert mee • werknemer zo nodig
te werken aan vervroegde middels kort geding
aanvraag
dwingen tot meewerking
aan vervroegde aanvraag
IVA-uitkering
• IVA-uitkering wordt door • schade als gevolg van
fout van arbodienst niet
fout arbodienst op arbotijdig of niet juist aangedienst verhalen
vraagd
• IVA-uitkering wordt ten • bezwaar bij het UWV en
onrechte niet door UWV
beroep bij de rechtbank
toegekend

• arbodienst levert actueel • arbodienst dwingen tot
verlenging loondoorbetalingsverplichting door
oordeel niet (tijdig) aan
tijdige aanlevering actueel
UWV indien zonder deugoordeel; eventuele schade
delijke grond geen volledig
verhalen op arbodienst
re-integratieverslag wordt • UWV stelt dat re-integra- • voor wat betreft verleningediend
tieverslag niet juist of
ging loondoorbetalingsniet volledig is
verplichting: zie hieronder
bij “uiterlijk na 98 weken”
• werknemer weigert mee • treffen van sancties tegen
te werken aan opstellen
werknemer (weigering
van re-integratieverslag
loonbetaling) en/of
werknemer middels kort
geding dwingen tot meewerken aan opstellen van
re-integratieverslag

indienen van aanvraag
WIA-uitkering; bijvoegen
van re-integratieverslag

aangifte van arbeidsongeschiktheid bij UWV voor
werknemer die geen recht
heeft op ziekengeld

• beboeting door UWV
(maximaal e 454)

uiterlijk twee
weken daarna

•b
 enoeming casemanager
door werkgever
• opstellen van plan van
aanpak door werkgever
en werknemer (indien
re-integratiemogelijkheden bestaan)

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder deugdelijke grond niet tijdig
opgesteld of indien de
werkgever verzuimt sancties tegen de werknemer te
nemen indien die weigert
mee te werken aan opstellen van plan van aanpak

geschil met werknemer
• v erkrijgen van een desover al dan niet meewerken kundigenoordeel (second
aan opstellen van plan van
opinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
aanpak of over inhoud
plan van aanpak
werknemer (weigering
loonbetaling)

uiterlijk na 42
weken en één
dag
N.B.: eerder bij
eerder einde
dienstbetrekking

• verlenging loondoorbe- • WIA-aanvraag wordt
talingsverplichting door
door werknemer niet
UWV indien zonder
tijdig ingediend
• re-integratieverslag wordt
deugdelijke grond geen
volledig re-integratieniet bijgevoegd
verslag wordt ingediend
• verlenging loondoorbetalingsverplichting indien
WIA-aanvraag door
werknemer niet tijdig
wordt ingediend

bij tussentijds
einde arbeidsovereenkomst
(mits na tenminste zes weken
arbeidsongeschiktheid)

bij uitdienstmelding reintegratieverslag bijvoegen
N.B.: bij tussentijds einde
van arbeidsovereenkomst
is ten aanzien van de
re-integratiekosten financiële ondersteuning door
het UWV mogelijk

verhaal van door UWV te UWV stelt dat onvoldoende bezwaar bij het UWV en
betalen ziekengeld (Ziekte- re-integratie-inspanningen beroep bij de rechtbank
wet) indien bij toetsing van zijn gepleegd
re-integratieverslag blijkt dat
onvoldoende re-integratieinspanningen zijn gepleegd

uiterlijk na 98
weken

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien zonder
deugdelijke grond geen
passende arbeid wordt
aangeboden

• geschil met werknemer
• verkrijgen van een desover redelijkheid van
kundigenoordeel (second
voorschriften of maatopinion) van het UWV
• treffen van sancties tegen
regelen
• geschil met werknemer
werknemer (weigering
over mogelijkheden van
loonbetaling)
werknemer tot verrichten
van passende arbeid,
omtrent passendheid
van arbeid of omtrent
aanwezigheid van passende arbeid in eigen
onderneming

Na 52 weken

eerstejaars evaluatie plan
van aanpak

verlenging loondoorbetalingsverplichting door
UWV indien de evaluatie
zonder goede grond
achterwege is gebleven

• beslissing van UWV over • verlenging van verplich- • geschil met UWV over
• bezwaar bij het UWV en
al dan niet verlengen van
ting tot doorbetaling van
al dan niet indienen van
beroep bij de rechtbank
loondoorbetalingsver70% van het loon (maxivolledig re-integratieplichting op basis van
maal 70% van het maxiverslag
gepleegde re-integratiemum dagloon) gedurende • geschil met het UWV
• verhalen van schade op
inspanningen aan de
periode die werkgever
over al dan niet plegen
hand van toetsing
nodig heeft om alsnog
van voldoende re-integra- UWV als ten onrechte
re-integratieverslag
voldoende re-integratietie-inspanningen
doorbetaald loon later
inspanningen te verrichniet van werknemer valt
ten (maximaal 52 weken)
terug te vorderen
• verhalen van schade als
• beslissing van UWV over • verlenging van verplichting • geschil met het UWV
al dan niet verlengen van
tot doorbetaling van 70%
over al dan niet tijdig
gevolg van niet-tijdige
loondoorbetalingsvervan het loon (maximaal
indienen van WIAindiening WIA-aanvraag
plichting op basis van te
70% van het maximum
aanvraag
op werknemer
late aanvraag WIAdagloon) gedurende
uitkering
periode waarmee WIAaanvraag te laat is gedaan

vervolgens zo
lang arbeidsovereenkomst
bestaat

verplichtingen van
de werkgever:

•u
 itvoeren van plan van
aanpak
• geven van redelijke voorschriften aan werknemer
of treffen van maatregelen
die er op gericht zijn om
de werknemer in staat te
stellen passende arbeid
te verrichten
• passende arbeid aanbieden,
zo mogelijk in eigen onderneming en anders (zo lang
loondoorbetalingsverplichting bestaat) door inschakeling van re-integratiebedrijf in onderneming
van andere werkgever
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•b
 ezwaar bij het UWV en
• aangifte van arbeidsongeschiktheid niet of
beroep bij de rechtbank
te laat gedaan, dan wel
geen bewijs van doen van
tijdige aangifte
• geschil met UWV over
juistheid boetebesluit

geschil met werknemer
over al dan niet meewerken aan evaluatie of over
inhoud evaluatie

• verkrijgen van een
deskundigenoordeel
(second opinion) van het
UWV
• treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling)
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

104

5

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

na 104 weken

mogelijkheid tot vrijwillige verlenging loondoorbetalingsverplichting op
verzoek van werkgever en
werknemer

• mogelijke verstoring
re-integratieproces door
WIA-keuring en daardoor
mogelijk ten onrechte
verhoging gedifferentieerde WGA-premie (in
toekomst eventueel ook:
gedifferentieerde IVApremie)
• voorkomen van toekenning WGA-uitkering
indien financiële gevolgen
van premiedifferentiatie
hoger zijn dan van doorbetalen van loon
• voorkomen van verlenging loondoorbetalingsverplichting bij wijze van
sanctie indien werknemer
op korte termijn te werk
gesteld kan worden conform benutbare mogelijkheden
• positief beïnvloeden van
publicatie instroomcijfers
WIA van grote werkgevers

advisering ten aanzien van
wel of niet benutten van
mogelijkheid tot vrijwillige
verlenging van loondoorbetalingsverplichting met
afweging van alle voor- en
nadelen

na 104 weken

mogelijkheid om betaling aan werknemer die
passende arbeid verricht te
beperken tot loonwaarde
van die passende arbeid

te hoge loonkosten als loon geschil met werknemer
gebaseerd blijft op loon
over hoogte loonwaarde
dat tijdens ziekte moest
worden betaald

procedure bij kantonrechter over hoogte loon

na 104 weken

toekenning WIA-uitkering: • verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
IVA-uitkering bij volledige
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
en duurzame arbeidsongegevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
schiktheid; WGA-uitkering
van de eerste tien jaar
bij niet-duurzame volledige
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering door UWV juist is vastarbeidsongeschiktheid of
bij gedeeltelijke arbeidsvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of juiste uitkeongeschiktheid van
IVA-premie: verhoging
tenminste 35%
van gedifferentieerde
ring is toegekend (WGA:
IVA-premie als gevolg
premiedifferentiatie;
van de uitbetaling van de
IVA: vooralsnog geen
IVA-uitkering
premiedifferentiatie)
• toetsing of wachttijd
terecht op 104 weken is
gesteld (bij toepassing
van “wet Amber”: vier
weken)

treffen van sancties tegen
werknemer (weigering
loonbetaling) en/of werknemer middels kort geding
dwingen tot indiening aanvraag WIA-uitkering c.q.
bijvoeging re-integratieverslag
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

toetsing mogelijk bij:
• aanvraag WIA-uitkering
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk
door arts, advocaat of
rechtshulpverlener onder
oplegging van geheimhouding

Ga naar pagina 6

JAAR

JAAR

3

JAAR

13

6

DAG

15

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

of bij weigering
WIA-uitkering
(in geval van
ongeschiktheid
voor eigen werk
maar minder dan
35% arbeidsongeschiktheid voor
gangbare arbeid)

mogelijkheid tot opzegging
van arbeidsovereenkomst
na verkrijging ontslagvergunning van CWI

voortduren verplichting
tot re-integratie van werknemer in passende arbeid
bij eigen onderneming

verweer van werknemer
voeren van procedure bij
tegen aanvraag van ontslag- CWI tot verkrijging van
vergunning (bijvoorbeeld ontslagvergunning
op grond van stelling dat
van werkgever meer
re-integratie-inspanningen
mogen worden verlangd)

verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie
door toerekening van het
bedrag van de WGAuitkering die twee
kalenderjaren tevoren is
uitbetaald

bij opzegging
van arbeidsovereenkomst

betaling van ontslagvergoeding aan werknemer als
ontslag zonder vergoeding
“kennelijk onredelijk” is

ontslagvergoeding
N.B.: vordering vaak op
basis van “kantonrechtersformule”, dat wil zeggen:
één maandsalaris per dienstjaar (hoger voor werknemers die ouder zijn dan 40
respectievelijk 50 jaar)

werknemer stelt bij kantonrechter vordering tot
verkrijging van ontslagvergoeding in (uiterlijk
zes maanden na einde
arbeidsovereenkomst)

elk kalenderjaar
gelegen twee
jaar na kalenderjaar waarin de
eerste tien jaar
van de uitbetaling van de
WGA-uitkering
vallen
N.B.: geldt niet
voor werkgevers
die eigenrisicodrager zijn voor
WGA

verhoging gedifferentieerde • uitbetaalde WGAWGA-premie
uitkering wordt ten
N.B.: verhoging premie is
onrechte aan werkgever
vaak even hoog als bedrag
toegerekend in verband
van uitbetaalde uitkering
met onjuiste:
- vaststelling tijdstip van
dat tot verhoging aanleiding gaf (en kan soms veel
intreden van arbeidshoger zijn, met name in
ongeschiktheid
- toepassing “wet Amber”
geval van een sterk
- toepassing no risk-polis
gestegen c.q. stijgende
loonsom)
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers overgenomen
onderneming wordt ten
onrechte aan werkgever
toegerekend

UWV neemt besluiten
omtrent voortzetting
of intrekking van
IVA-uitkering of
WGA-uitkering

• verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
gevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
van de eerste tien jaar
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering
door UWV juist is vastvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of uitkering
IVA-premie: verhoging
van gedifferentieerde
niet te laat door UWV is
IVA-premie als gevolg
ingetrokken
van de uitbetaling van de
IVA-uitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WGAuitkering bij
eigenrisicodrager WGA

werkgever is degene die
uitbetaling van te veel
aan werknemer sanctie
WGA-uitkering
kan/moet opleggen bij niet
voldoen door werknemer
aan verplichtingen tot:
• verstrekken van inlichtingen aan UWV
• mogelijk maken van
controle door UWV
• verrichten van passende
arbeid
• meewerken aan maatregelen om in staat te
geraken om passende
arbeid te verrichten
• niet belemmeren of vertragen van eigen genezing

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering (bij
eigenrisicodrager WGA)

verhaal van door UWV
betaalde WGA-uitkering
op werkgever die eigenrisicodrager is

voeren van verweer tegen
vordering van de werknemer in “kennelijk onredelijk ontslag”-procedure bij
kantonrechter

toetsing mogelijk bij:
• besluitvormingsfase UWV
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk door
arts, advocaat of rechtshulpverlener onder oplegging van
geheimhouding

bedrag van WGA-uitkering • uitbetaalde WGA-uitke- bezwaar bij het UWV en
ring wordt ten onrechte beroep bij de rechtbank
op werkgever verhaald
in verband met onjuiste:
- v aststelling tijdstip van
intreden van arbeidsongeschiktheid
- t oepassing “wet Amber”
- t oepassing no risk-polis
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers van overgenomen
onderneming worden ten
onrechte op werkgever
verhaald
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

• werknemer weigert UWV
inlichtingen te verstrekken
• werknemer werkt niet
mee aan controle door
UWV
• werknemer weigert passende arbeid te verrichten
• werknemer werkt niet
mee aan maatregelen om
in staat te geraken om
passende arbeid te
verrichten
• werknemer belemmert of
vertraagt eigen genezing

Als uw werknemer arbeidsongeschikt
is, gaat u dat als werkgever al snel veel
geld kosten. En als er dan een conflict
ontstaat tussen u en uw werknemer, of
tussen u en het UWV, wordt de zaak
bovendien ook snel heel ingewikkeld,
omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer, de heffing van
premies werknemersverzekeringen bij
de werkgever en de uitkeringsrechten
van de werknemer op soms onverwachte
wijze op elkaar inwerken.

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank
tegen besluit tot vaststelling
van de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie

• o pstellen van sanctiebesluit
• voeren van procedure namens werkgever in geval
van bezwaar werknemer
Tevoren:
• opstellen van sanctiereglement
• opstellen van reglement
bezwaarprocedure

* De wetgeving op het punt van arbeidsongeschiktheid wijzigt voortdurend en snel. Wij zijn in het onderstaande voorbeeld
uitgegaan van de wetgeving zoals die geldt voor een werknemer die op 1 januari 2009 arbeidsongeschikt wordt.

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?
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Telefoon: (013) 463 55 99
Telefax: (013) 463 22 66

E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering
en begeleiding van werkgevers op het gebied
van de juridische en fiscale aspecten van
personeelsvraagstukken: arbeidsrecht,
werknemersverzekeringen en loonheffing.
Daardoor zijn wij als geen ander in staat om
u zodanig te begeleiden en te adviseren dat
een uitkomst wordt bereikt, die zowel in de
verhouding tussen u en uw arbeidsongeschikte
werknemer als in de verhouding tussen u en
het UWV optimaal is.

Het onderstaande schema geeft in chronologische volgorde aan welke verplichtingen u als
werkgever hebt als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en blijft, welke kosten dat voor u als
werkgever met zich meebrengt, op welke problemen u daarbij kunt stuiten en op welke wijze ons
kantoor u daarbij van dienst kan zijn.*

DAG

Kantoor Mr. van Zijl
Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

1

WEEK
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WEEK
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WEEK
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WEEK
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3
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98

WEEK

91

4

JAAR
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3

WEEK

JAAR

104
5

13

6
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tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

dag van uitval
voor het werk
wegens ziekte
of gebrek

ziekmelding bij de
arbodienst

• kosten van controle
• geschil over de naleving
en begeleiding van het
van de controlevoorziekteverzuim door de
schriften ziekteverzuim
arbodienst
• doorbetaling van 70%
• geschil over de vraag of
van het loon gedurende werknemer al dan niet
de eerste 104 weken,
arbeidsongeschikt is
• geschil over de vraag of
maximaal 70% van het
maximum dagloon;
werknemer na voorgaantijdens eerste 52 weken
de ziekmelding gedurenminimaal 100% van
de tenminste vier weken
minimumloon (op grond
volledig arbeidsgeschikt
van CAO of individuele
is geweest en of derhalve
arbeidsovereenkomst
nieuwe periode van 104
vaak aangevuld tot 100%
weken loondoorbetaling
van het loon)
tijdens ziekte gaat lopen

• afdwingen van naleving
van de controlevoorschriften ziekteverzuim
• verkrijgen van een deskundigenoordeel (second
opinion) van het UWV
• opschorting van de
loondoorbetaling totdat
vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is
• vaststelling van
arbeids(on)geschiktheid
door de kantonrechter in
een eventuele procedure
waarin de werknemer
loonbetaling vordert
• voeren van verweer in
loonvorderingsperiode
waarin werknemer
loondoorbetaling tijdens
ziekte vordert gedurende
nieuwe periode van 104
weken
Ga naar pagina 2

JAAR

JAAR

3

JAAR

13

6

DAG

15

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

of bij weigering
WIA-uitkering
(in geval van
ongeschiktheid
voor eigen werk
maar minder dan
35% arbeidsongeschiktheid voor
gangbare arbeid)

mogelijkheid tot opzegging
van arbeidsovereenkomst
na verkrijging ontslagvergunning van CWI

voortduren verplichting
tot re-integratie van werknemer in passende arbeid
bij eigen onderneming

verweer van werknemer
voeren van procedure bij
tegen aanvraag van ontslag- CWI tot verkrijging van
vergunning (bijvoorbeeld ontslagvergunning
op grond van stelling dat
van werkgever meer
re-integratie-inspanningen
mogen worden verlangd)

verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie
door toerekening van het
bedrag van de WGAuitkering die twee
kalenderjaren tevoren is
uitbetaald

bij opzegging
van arbeidsovereenkomst

betaling van ontslagvergoeding aan werknemer als
ontslag zonder vergoeding
“kennelijk onredelijk” is

ontslagvergoeding
N.B.: vordering vaak op
basis van “kantonrechtersformule”, dat wil zeggen:
één maandsalaris per dienstjaar (hoger voor werknemers die ouder zijn dan 40
respectievelijk 50 jaar)

werknemer stelt bij kantonrechter vordering tot
verkrijging van ontslagvergoeding in (uiterlijk
zes maanden na einde
arbeidsovereenkomst)

elk kalenderjaar
gelegen twee
jaar na kalenderjaar waarin de
eerste tien jaar
van de uitbetaling van de
WGA-uitkering
vallen
N.B.: geldt niet
voor werkgevers
die eigenrisicodrager zijn voor
WGA

verhoging gedifferentieerde • uitbetaalde WGAWGA-premie
uitkering wordt ten
N.B.: verhoging premie is
onrechte aan werkgever
vaak even hoog als bedrag
toegerekend in verband
van uitbetaalde uitkering
met onjuiste:
- vaststelling tijdstip van
dat tot verhoging aanleiding gaf (en kan soms veel
intreden van arbeidshoger zijn, met name in
ongeschiktheid
- toepassing “wet Amber”
geval van een sterk
- toepassing no risk-polis
gestegen c.q. stijgende
loonsom)
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers overgenomen
onderneming wordt ten
onrechte aan werkgever
toegerekend

UWV neemt besluiten
omtrent voortzetting
of intrekking van
IVA-uitkering of
WGA-uitkering

• verhoging van gedifferen- • toetsing of uitkering
tieerde WGA-premie als
terecht door UWV is
gevolg van de uitbetaling
toegekend
• toetsing of mate van
van de eerste tien jaar
van de WGA-uitkering
arbeidsongeschiktheid
• bij (overwogen) invoering
door UWV juist is vastvan gedifferentieerde
gesteld
• toetsing of uitkering
IVA-premie: verhoging
van gedifferentieerde
niet te laat door UWV is
IVA-premie als gevolg
ingetrokken
van de uitbetaling van de
IVA-uitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WGAuitkering bij
eigenrisicodrager WGA

werkgever is degene die
uitbetaling van te veel
aan werknemer sanctie
WGA-uitkering
kan/moet opleggen bij niet
voldoen door werknemer
aan verplichtingen tot:
• verstrekken van inlichtingen aan UWV
• mogelijk maken van
controle door UWV
• verrichten van passende
arbeid
• meewerken aan maatregelen om in staat te
geraken om passende
arbeid te verrichten
• niet belemmeren of vertragen van eigen genezing

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering

gedurende
eerste tien jaar
van WIAuitkering (bij
eigenrisicodrager WGA)

verhaal van door UWV
betaalde WGA-uitkering
op werkgever die eigenrisicodrager is

voeren van verweer tegen
vordering van de werknemer in “kennelijk onredelijk ontslag”-procedure bij
kantonrechter

toetsing mogelijk bij:
• besluitvormingsfase UWV
• bezwaar door werkgever
of werknemer bij UWV
• beroep van werkgever of
werknemer bij rechtbank
N.B.: kennisname van
medische gegevens in
beginsel alleen mogelijk door
arts, advocaat of rechtshulpverlener onder oplegging van
geheimhouding

bedrag van WGA-uitkering • uitbetaalde WGA-uitke- bezwaar bij het UWV en
ring wordt ten onrechte beroep bij de rechtbank
op werkgever verhaald
in verband met onjuiste:
- v aststelling tijdstip van
intreden van arbeidsongeschiktheid
- t oepassing “wet Amber”
- t oepassing no risk-polis
voor arbeidsgehandicapte werknemers
• uitbetaalde WGAuitkeringen van werknemers van overgenomen
onderneming worden ten
onrechte op werkgever
verhaald
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mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

• werknemer weigert UWV
inlichtingen te verstrekken
• werknemer werkt niet
mee aan controle door
UWV
• werknemer weigert passende arbeid te verrichten
• werknemer werkt niet
mee aan maatregelen om
in staat te geraken om
passende arbeid te
verrichten
• werknemer belemmert of
vertraagt eigen genezing

Als uw werknemer arbeidsongeschikt
is, gaat u dat als werkgever al snel veel
geld kosten. En als er dan een conflict
ontstaat tussen u en uw werknemer, of
tussen u en het UWV, wordt de zaak
bovendien ook snel heel ingewikkeld,
omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer, de heffing van
premies werknemersverzekeringen bij
de werkgever en de uitkeringsrechten
van de werknemer op soms onverwachte
wijze op elkaar inwerken.

bezwaar bij het UWV en
beroep bij de rechtbank
tegen besluit tot vaststelling
van de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie

• o pstellen van sanctiebesluit
• voeren van procedure namens werkgever in geval
van bezwaar werknemer
Tevoren:
• opstellen van sanctiereglement
• opstellen van reglement
bezwaarprocedure

* De wetgeving op het punt van arbeidsongeschiktheid wijzigt voortdurend en snel. Wij zijn in het onderstaande voorbeeld
uitgegaan van de wetgeving zoals die geldt voor een werknemer die op 1 januari 2009 arbeidsongeschikt wordt.
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Telefoon: (013) 463 55 99
Telefax: (013) 463 22 66

E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl
Internet: www.kantoormrvanzijl.nl

Ons kantoor is gespecialiseerd in de advisering
en begeleiding van werkgevers op het gebied
van de juridische en fiscale aspecten van
personeelsvraagstukken: arbeidsrecht,
werknemersverzekeringen en loonheffing.
Daardoor zijn wij als geen ander in staat om
u zodanig te begeleiden en te adviseren dat
een uitkomst wordt bereikt, die zowel in de
verhouding tussen u en uw arbeidsongeschikte
werknemer als in de verhouding tussen u en
het UWV optimaal is.

Het onderstaande schema geeft in chronologische volgorde aan welke verplichtingen u als
werkgever hebt als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en blijft, welke kosten dat voor u als
werkgever met zich meebrengt, op welke problemen u daarbij kunt stuiten en op welke wijze ons
kantoor u daarbij van dienst kan zijn.*
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Kantoor Mr. van Zijl
Postbus 1095, 5004 BB Tilburg
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4
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3
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104
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tijd:

verplichtingen van
de werkgever:

kosten voor de
werkgever:

mogelijke problemen: mogelijke begeleiding
en advisering bij:

dag van uitval
voor het werk
wegens ziekte
of gebrek

ziekmelding bij de
arbodienst

• kosten van controle
• geschil over de naleving
en begeleiding van het
van de controlevoorziekteverzuim door de
schriften ziekteverzuim
arbodienst
• doorbetaling van 70%
• geschil over de vraag of
van het loon gedurende werknemer al dan niet
de eerste 104 weken,
arbeidsongeschikt is
• geschil over de vraag of
maximaal 70% van het
maximum dagloon;
werknemer na voorgaantijdens eerste 52 weken
de ziekmelding gedurenminimaal 100% van
de tenminste vier weken
minimumloon (op grond
volledig arbeidsgeschikt
van CAO of individuele
is geweest en of derhalve
arbeidsovereenkomst
nieuwe periode van 104
vaak aangevuld tot 100%
weken loondoorbetaling
van het loon)
tijdens ziekte gaat lopen

• afdwingen van naleving
van de controlevoorschriften ziekteverzuim
• verkrijgen van een deskundigenoordeel (second
opinion) van het UWV
• opschorting van de
loondoorbetaling totdat
vaststaat dat de werknemer arbeidsongeschikt is
• vaststelling van
arbeids(on)geschiktheid
door de kantonrechter in
een eventuele procedure
waarin de werknemer
loonbetaling vordert
• voeren van verweer in
loonvorderingsperiode
waarin werknemer
loondoorbetaling tijdens
ziekte vordert gedurende
nieuwe periode van 104
weken
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