
Postzegel 

niet

nodig
Wel of geen eigenrisicodragen

De WIA geeft de werkgever de keus tussen twee verschillende wijzen van verzekering van het risico 
van betaling van een WGA-uitkering aan een werknemer die gedeeltelijk (of volledig maar niet 
duurzaam) arbeidsongeschikt is. Indien de werkgever het risico bij het UWV verzekert, betaalt hij 
een gedifferentieerde WGA-premie die hoger is naarmate het bedrag hoger is dat twee kalender-
jaren eerder aan zijn (ex-)werknemers als WGA-uitkering is uitbetaald. De werkgever kan er echter 
ook voor kiezen eigenrisicodrager te zijn. Dan betaalt hij de WGA-uitkering zelf, welk risico in de 
praktijk geheel of gedeeltelijk wordt verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.

Bijzondere verantWoordelijkheden van de eigenrisicodrager

De werkgever die eigenrisicodrager is heeft een aantal bijzondere verantwoorde-
lijkheden. Zo blijft hij zo lang hij eigenrisicodrager is verantwoordelijk voor de 
re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer, zowel wanneer het gaat om 
het hervatten van de eigen arbeid en van passende arbeid in de eigen onderneming 
(“eerste spoor”) als wanneer het gaat om het zoeken van passende arbeid in de 
onderneming van een andere werkgever (“tweede spoor”). In verband daarmee treedt 
de werkgever die eigenrisicodrager is in de plaats van het UWV, als het gaat om het 
treffen van maatregelen ten aanzien van de uitkering van de werknemer die zich niet 
houdt aan de op grond van de WIA op hem rustende verplichtingen (zie kader), 
althans voor zover het de reïntegratie van de werknemer betreft.

EigEnrisicodragErs abonnEmEnt©

Kantoor Mr. van Zijl

Antwoordnummer 63004

5000 VE  Tilburg

Ten aanzien van het recht op kort telefonisch advies gelden 
de volgende “spelregels”: 

•  Het arbeidsrecht abonnement© is bedoeld als service 
aan de relaties van ons kantoor: tegen een geringe 
vergoeding wordt u geholpen om bij vragen op het 
gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies 
werknemersverzekeringen of de loonheffing te bepalen 
wat u moet doen en of u een probleem hebt waarvoor 
verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzake-
lijk is. Wij bieden deze service (die van ons op het punt 
van beschikbaarheid het nodige verlangt) aan, omdat 
wij u natuurlijk graag onze diensten aanbieden als 
deskundige begeleiding inderdaad gewenst of noodza-
kelijk is. 

•  De te stellen vragen dienen zich te lenen voor een korte 
beantwoording. U mag er van uit gaan dat de mede-
werkers van ons kantoor over zodanige deskundigheid 
beschikken dat zij gangbare vragen op het gebied van 
het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemers-
verzekeringen en de loonheffing direct of in elk geval 
kort na uw telefonische oproep kunnen beantwoorden. 
Het onderzoeken van de gevolgen van een CAO voor 

een arbeidsverhouding en het doen van jurisprudentie-
onderzoek vallen in de regel echter buiten het bestek 
van de beantwoording van korte telefonische vragen. 

•  In het kader van het Arbeidsrecht Abonnement©, dat 
immers als een service bedoeld is, mag u van ons niet 
verwachten dat wij optreden als “schaduwadviseur” in 
zaken die niet door ons behandeld worden. 

•  Wij staan graag in voor onze adviezen. Mondelinge 
beantwoording van korte telefonische vragen is echter 
niet altijd de beste manier om alle nuances van ons 
antwoord goed over te brengen. Als u werkelijk op 
ons advies wilt kunnen afgaan, adviseren wij u de 
beantwoording op schrift te laten stellen. De kosten 
hiervan worden tegen het gebruikelijke uurtarief aan u 
in rekening gebracht. 

Alle opdrachten aan ons kantoor worden uitgevoerd 
conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden, die 
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Tilburg onder nummer 983. Een exemplaar 
van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden. U 
vindt ze ook op onze website: www.kantoormrvanzijl.nl. 

waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten 
nemen, ontvangt u tijdig (uitsluitend per e-mail) prak-
tische tips en waarschuwingen;

•  kort telefonisch advies: tien maal per jaar hebt u bij 
vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing 
van premies werknemersverzekeringen en de loonhef-
fing recht op kort telefonisch advies, conform de op de 
achterzijde vermelde “spelregels”.

•  recht op toegang tot onze website: u hebt met behulp 
van een wachtwoord recht op toegang tot het besloten 
deel van onze internetsite (www.kantoormrvanzijl.nl) 
waar u steeds de meest recente versie van de hand-
leidingen “Arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk” 
(inclusief de bijbehorende model arbeidsovereen-
komsten en model bepalingen) kunt inzien en down-
loaden. 

Als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement© 
betaalt u:
•  een eenmalige vergoeding van € 250 exclusief omzet-

belasting als bijdrage in de kosten van het opstellen van 
concepten voor een reglement voor een bezwaarproce-
dure en een maatregelenbesluit;

•  een periodieke vergoeding van € 200 exclusief omzet-
belasting per kalenderjaar. Deze vergoeding is bij 
vooruitbetaling verschuldigd binnen veertien dagen 
na ontvangst van de declaratie van Kantoor Mr. van 
Zijl. Abonnementen gaan in op de eerste dag van de 
kalendermaand van aanmelding en lopen tot het einde 
van het kalenderjaar. De abonnementen worden geacht 
steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar te zijn 
verlengd, tenzij deze vóór het einde van het kalender-
jaar schriftelijk zijn opgezegd.

Als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement© 
hebt u recht op: 

1.  eenmalig bij aanvang van het Eigenrisicodragers 
Abonnement©: concepten voor een reglement voor 
een bezwaarprocedure, een maatregelenbesluit en een 
brief waarmee u uw werknemers bekend maakt met 
het door u ingestelde reglement voor een bezwaar-
procedure en het door u genomen maatregelenbesluit;

2.  tijdens de looptijd van het Eigenrisicodragers Abon-
nement©: voorstellen tot aanpassing van het reglement 
voor de bezwaarprocedure en het maatregelenbesluit, 
indien ontwikkelingen in de wetgeving of jurispru-
dentie daartoe aanleiding geven;

3.  tijdens de looptijd van het Eigenrisicodragers Abon-
nement©: 10% korting op de kosten van bijstand door 
een advocaat van Kantoor Mr. van Zijl bij het horen van 
een werknemer op zijn bezwaarschrift, bij het opstellen 

van een concept voor een beslissing op dat bezwaar-
schrift en bij het verdedigen van die beslissing voor de 
rechter in beroep of hoger beroep.

Als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement 
bent u tevens deelnemer aan het Arbeidsrecht Abon-
nement© en hebt u recht op:

•  periodiek actuele informatie: vijftien maal per jaar 
(elke drie weken met uitzondering van de vakantie-
maanden juli en augustus) ontvangt u de nieuwsbrief 
“Arbeidsrecht Actueel” met beknopte actuele informatie 
op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van 
premies werknemersverzekeringen en de loonheffing; 

•  attenderingsservice: indien wijzigingen optreden op 
het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies 
werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg 
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“spelregels” telefonisch advies



aanmEldingsformuliEr

de eigenrisicodrager als Bestuursorgaan

De bevoegdheid om maatregelen ten aanzien van de uitkering 
te nemen, geeft de eigenrisicodrager de mogelijkheid zelf te 
bevorderen dat de werknemer optimaal meewerkt aan de 
re-integratie. Het legt op de eigenrisicodrager echter ook 
een aantal verplichtingen. Bij het opleggen van de maatregel 
fungeert de eigenrisicodrager als bestuursorgaan. Als zodanig 
zijn op hem daarom dan de bepalingen van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing. Dat brengt met zich mee 
dat de werknemer tegen de op te leggen maatregel bezwaar 
kan maken bij de werkgever. Ook kan de werknemer bij de 
werkgever bezwaar maken als hij van 
mening is dat de werkgever zich als 
eigenrisicodrager te weinig inspant 
om hem in te schakelen in passende 
arbeid in de onderneming van de 
werkgever of in de onderneming van 
een andere werkgever.

Als de werknemer bezwaar maakt, 
moet de werkgever hem over zijn 
bezwaar horen. Dat “horen” moet 
gebeuren door het bestuursorgaan 
zelf (bij een B.V. zal de directie te 
gelden hebben als het bestuursor-
gaan) en anders door personen die 
niet bij de voorbereiding van het 
besluit tot het opleggen van een 
maatregel betrokken waren. Daarna 
moet de eigenrisicodrager een beslis-
sing op het bezwaarschrift van de 
werknemer nemen en die beslissing 
bij de rechtbank en de Centrale 
Raad van Beroep verdedigen als 
de werknemer beroep en/of hoger 
beroep instelt. De eigenrisicodrager 
moet zijn taak als bestuursorgaan bij 
dit alles zonder vooringenomenheid 
vervullen.

reglementen en Besluiten

Voor een goed verloop van de 
bezwaarprocedure is bevorderlijk dat 
de werkgever een reglement opstelt, 
waarin wordt aangegeven hoe de 
bezwaarprocedure dient te verlopen. 
De rechter kan de werkgever dan 
achteraf minder snel op de vingers 
tikken als de werknemer in beroep of 
hoger beroep klaagt over een onjuist 
verloop van de bezwaarprocedure.

toetsen of de opgelegde maatregel past bij de overtreding van de wettelijke bepa-
lingen door de werknemer. Indien wel beleidsregels zijn opgesteld zal de rechter 
in beginsel slechts toetsen of de werkgever in redelijkheid kon komen tot het vast-
gestelde beleid ten aanzien van de te treffen maatregelen en vervolgens alleen nog 
volledig toetsen of de werkgever de eigen beleidsregels juist heeft toegepast.

proBlemen 
Het is voor een werkgever niet zo eenvoudig om zijn taken als bestuursorgaan op 
een goede wijze in te vullen. De werkgever zal doorgaans geen ervaring hebben met 
het opstellen van reglementen voor een bezwaarprocedure of met het nemen van 
een maatregelenbesluit. Het horen van de werknemer, het nemen van een beslissing 
op het bezwaarschrift van de werknemer en het verdedigen van die beslissing bij 
de rechter stellen eveneens eisen aan de werkgever, waar hij in de praktijk moeilijk 
aan zal kunnen voldoen.

oplossing

Wij kunnen voor u zorgdragen dat u de beschikking krijgt over een reglement 
voor een bezwaarprocedure en een maatregelenbesluit, die u aan uw werknemers 
bekend kunt maken. Wij zorgen er bovendien voor dat dit reglement en dit besluit 
aangepast worden als wijzigingen in de wetgeving of jurisprudentie dat wenselijk 
of noodzakelijk maken. Verder kan een advocaat van ons kantoor namens u de 
werknemer over zijn bezwaar horen en u vervolgens voorzien van een concept voor 

Straffen en maatregelen voor de werknemer die de verplichtingen 
overtreedt die op grond van de WIA op hem rusten

Indien de werknemer niet aan zijn bovengenoemde verplichtingen voldoet, kan het UWV 

besluiten tot het opleggen van straffen en maatregelen. De maatregelen betreffen het geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend weigeren van de uitkering.

Het opleggen van een maatregel is een verplichting van het UWV en niet een bevoegdheid. 

Het UWV kan daarom geen beleid voeren dat bijvoorbeeld inhoudt dat men onder bepaalde 

omstandigheden wel en onder andere omstandigheden niet overgaat tot het opleggen van een 

maatregel. Alleen in geval van dringende redenen kan het UWV van het opleggen van een 

maatregel afzien. In sommige gevallen van relatief lichte overtredingen kan het UWV wel 

volstaan met het geven van een waarschuwing.

Het UWV heeft wel beleidsruimte waar het gaat om de dosering van de op te leggen maatregel: 

gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende weigering, voor welk deel en voor welke duur? Het 

UWV is bij het op deze punten te voeren beleid verplicht om de maatregel af te stemmen op de 

ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid en moet in elk geval van het opleggen 

van een maatregel afzien als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Een maatregel kan 

niet worden opgelegd als ook voor hetzelfde feit een boete wordt opgelegd. Het beleid van het 

UWV moet worden vastgelegd in beleidsregels. Indien op grond van duidelijke aanwijzingen 

het gegronde vermoeden bestaat dat geen recht op uitkering bestaat, een recht op een lagere 

uitkering bestaat of als de werknemer de bovengenoemde verplichtingen niet is nagekomen, is 

het UWV verplicht de betaling van de uitkering te schorsen of op te schorten.

aanmeldingsformulier eigenrisicodragers aBonnement©

Ja, ik teken in op het “Eigenrisicodragers Abonnement©””

(achter)naam: 

voorletters: m/v *

functie: 

naam werkgever: 

adres: 

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer: 

faxnummer: 

E-mailadres: 

en ik aanvaard de voorwaarden voor deelname aan het “Eigenrisicodragers Abonnement©”, waarvan ik een exemplaar heb 
ontvangen.

datum: 

handtekening: 

Uitkeringen die relevant zijn voor  
de bepaling van de hoogte van de  
gedifferentieerde WGA-premie en het 
eigenrisicodragen

De premiedifferentiatie en eigenrisicodragen betreft alleen 

de WGA-uitkering, niet de IVA-uitkering.

De eerste tien jaren van de WGA-uitkeringen zijn van 

invloed op de hoogte van de gedifferentieerde WGA-

premie die de werkgever twee kalenderjaren later betaalt. 

De werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt gedurende 

de eerste tien jaar de WGA-uitkering zelf. Dat gaat dan 

zowel om de loongerelateerde uitkering (let op: zowel 

het deel dat ziet op de arbeidsongeschiktheid van de 

werknemer als het deel dat ziet op de werkloosheid van 

de werknemer) als om de loonaanvullingsuitkering of de 

vervolguitkering. De loonaanvullingsuitkering telt voor 

de premiedifferentiatie of het eigenrisicodragen echter 

alleen mee tot maximaal het bedrag van de vervolguit-

kering. Voor zover de loonaanvullingsuitkering hoger is 

dan het bedrag van de vervolguitkering, komt deze voor 

rekening van het UWV.

De verplichtingen van 
de werknemer met 
een WIA-uitkering

Op de werknemer die een 

uitkering aanvraagt of ont-

vangt op grond de WIA drukt 

een aantal verplichtingen.

Zo is de werknemer verplicht 

niet alleen het UWV maar 

ook het reïntegratiebedrijf en 

(voor zover het de reïntegratie 

betreft) ook de werkgever die 

eigenrisicodrager is de nodige 

informatie te verstrekken en 

de nodige medewerking te 

verlenen om controle mogelijk 

te maken.

Verder is de werknemer 

verplicht om het nodige te 

doen om het ontstaan en 

voortduren van arbeidson-

geschiktheid te voorkomen, 

door mee te werken aan de  

re-integratie en zich adequaat 

te laten behandelen voor zijn 

ziekte. Ook moet hij het 

nodige doen om geschikt te 

blijven of te geraken voor 

het verrichten van passende 

arbeid, waaronder begrepen 

het meewerken aan de reïn-

tegratie en het ondergaan 

van een behandeling of het 

volgen van de aanwijzing van 

een arts, indien het UWV, 

de werkgever die eigenrisi-

codrager is of het reïntegra-

tiebedrijf daartoe opdracht 

geeft. Ook het niet belem-

meren van de eigen genezing 

behoort tot de verplichtingen 

van de werknemer.

Tenslotte heeft de werknemer 

verplichtingen die gericht 

zijn op het verkrijgen en 

behouden van passende 

arbeid, waaronder het niet 

stellen van eisen die het 

aanvaarden of verkrijgen van 

passende arbeid belemmeren.

De uitkeringen van de WIA

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee regelingen.

De IVA (Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) 

verstrekt een uitkering aan werknemers die volledig (80-100%) en duurzaam 

arbeidsongeschikt zijn. De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsge-

schikten) voorziet in een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk (tenminste 

35%) arbeidsongeschikt zijn en voor werknemers die volledig arbeidsonge-

schikt zijn, maar die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Als regel moet de 

werknemer eerst 104 weken arbeidsongeschikt zijn voordat hij recht krijgt op 

een WIA-uitkering.

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het dagloon en wordt in beginsel verstrekt 

tot de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.

De WGA-uitkering kent twee fases. In een eerste fase heeft de werknemer (mits 

hij voldoet aan de zogenaamde “referte-eis”, die inhoudt dat de werknemer in 

de laatste 36 weken tenminste 26 weken gewerkt moet hebben) recht op een 

loongerelateerde uitkering, die de eerste twee maanden 75% en overigens 70% 

van het dagloon omvat. Afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer 

bedraagt de duur van de loongerelateerde uitkering minimaal drie en maximaal 

38 maanden. De loongerelateerde uitkering omvat ook het deel waarvoor de 

werknemer wel arbeidsgeschikt, maar werkloos is.

Na afloop van de loongerelateerde uitkering (of direct na de 104 weken wachttijd 

als de werknemer niet aan de referte-eis voldoet) heeft de werknemer recht op 

een hoge loonaanvullingsuitkering of een lage vervolguitkering, afhankelijk van 

de maandelijks te beoordelen vraag of de werknemer voor tenminste 50% van 

het deel waarvoor hij nog arbeidsgeschikt geacht wordt inkomen uit arbeid heeft 

weten te verwerven. Is de werknemer daarin geslaagd dan ontvangt hij de loon-

aanvullingsuitkering. Die bedraagt 70% van het verschil tussen het maandloon 

van de werknemer en zijn “resterende verdiencapaciteit” (het deel waarvoor hij 

nog arbeidsgeschikt geacht wordt) zodat de werknemer in feite 70% ontvangt 

van het deel waarvoor hij arbeidsongeschikt geacht wordt. Slaagt de werknemer 

er niet in om inkomen uit arbeid te verwerven voor tenminste 50% van het deel 

waarvoor hij nog arbeidsgeschikt is, dan ontvangt hij een vervolguitkering. Die 

uitkering bedraagt een percentage van het minimumloon dat correspondeert met 

de arbeidsongeschiktheidsklasse waartoe de werknemer, gelet op de vastgestelde 

mate van arbeidsongeschiktheid, behoort.

Niet alleen bevorderlijk voor een goede afloop 
van een eventuele beroepsprocedure bij de rechter 
maar mogelijk zelfs verplicht (omdat die verplich-
ting voor het UWV ook geldt) is dat de werkgever 
een besluit neemt en aan de werknemers bekend 
maakt, waarin hij aangeeft welke maatregel hij 
zal opleggen bij de verschillende mogelijke over-
tredingen van de wettelijke bepalingen door de 
werknemer. Indien geen beleidsregels over de 
toepassing van de maatregelen zijn vastgesteld 
en kenbaar zijn gemaakt, zal de rechter volledig 

een beslissing op het bezwaarschrift van de werknemer, die u 
aan de werknemer uitreiken of toezenden. Tenslotte kan een 
advocaat van ons kantoor u bij de rechtbank en de Centrale 
Raad van Beroep vertegenwoordigen als de werknemer naar 
aanleiding van uw beslissing op het bezwaarschrift beroep 
of hoger beroep instelt. Indien het nemen van een beslissing 
op het bezwaarschrift vraagt om medische of arbeidsdeskun-
dige bijstand, zal daarin worden voorzien door inschakeling 
van een verzekeringsarts respectievelijk arbeidsdeskundige. 
Ons kantoor werkt daartoe samen met vaste deskundigen.

Wilt u meer weten over het Eigenrisicodragers Abonnement©? 
Lees dan de bijgevoegde “voorwaarden voor deelname aan het 
Eigenrisicodragers Abonnement©”. U kunt zich aanmelden 
als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement© 
door het bijgevoegde aanmeldingsformulier ingevuld en 
ondertekend per post of per fax te verzenden naar:

Kantoor Mr. van Zijl,
Antwoordnummer 63004, 5000 VE Tilburg
faxnummer: (013) 4632266



aanmEldingsformuliEr

de eigenrisicodrager als Bestuursorgaan

De bevoegdheid om maatregelen ten aanzien van de uitkering 
te nemen, geeft de eigenrisicodrager de mogelijkheid zelf te 
bevorderen dat de werknemer optimaal meewerkt aan de 
re-integratie. Het legt op de eigenrisicodrager echter ook 
een aantal verplichtingen. Bij het opleggen van de maatregel 
fungeert de eigenrisicodrager als bestuursorgaan. Als zodanig 
zijn op hem daarom dan de bepalingen van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing. Dat brengt met zich mee 
dat de werknemer tegen de op te leggen maatregel bezwaar 
kan maken bij de werkgever. Ook kan de werknemer bij de 
werkgever bezwaar maken als hij van 
mening is dat de werkgever zich als 
eigenrisicodrager te weinig inspant 
om hem in te schakelen in passende 
arbeid in de onderneming van de 
werkgever of in de onderneming van 
een andere werkgever.

Als de werknemer bezwaar maakt, 
moet de werkgever hem over zijn 
bezwaar horen. Dat “horen” moet 
gebeuren door het bestuursorgaan 
zelf (bij een B.V. zal de directie te 
gelden hebben als het bestuursor-
gaan) en anders door personen die 
niet bij de voorbereiding van het 
besluit tot het opleggen van een 
maatregel betrokken waren. Daarna 
moet de eigenrisicodrager een beslis-
sing op het bezwaarschrift van de 
werknemer nemen en die beslissing 
bij de rechtbank en de Centrale 
Raad van Beroep verdedigen als 
de werknemer beroep en/of hoger 
beroep instelt. De eigenrisicodrager 
moet zijn taak als bestuursorgaan bij 
dit alles zonder vooringenomenheid 
vervullen.

reglementen en Besluiten

Voor een goed verloop van de 
bezwaarprocedure is bevorderlijk dat 
de werkgever een reglement opstelt, 
waarin wordt aangegeven hoe de 
bezwaarprocedure dient te verlopen. 
De rechter kan de werkgever dan 
achteraf minder snel op de vingers 
tikken als de werknemer in beroep of 
hoger beroep klaagt over een onjuist 
verloop van de bezwaarprocedure.

toetsen of de opgelegde maatregel past bij de overtreding van de wettelijke bepa-
lingen door de werknemer. Indien wel beleidsregels zijn opgesteld zal de rechter 
in beginsel slechts toetsen of de werkgever in redelijkheid kon komen tot het vast-
gestelde beleid ten aanzien van de te treffen maatregelen en vervolgens alleen nog 
volledig toetsen of de werkgever de eigen beleidsregels juist heeft toegepast.

proBlemen 
Het is voor een werkgever niet zo eenvoudig om zijn taken als bestuursorgaan op 
een goede wijze in te vullen. De werkgever zal doorgaans geen ervaring hebben met 
het opstellen van reglementen voor een bezwaarprocedure of met het nemen van 
een maatregelenbesluit. Het horen van de werknemer, het nemen van een beslissing 
op het bezwaarschrift van de werknemer en het verdedigen van die beslissing bij 
de rechter stellen eveneens eisen aan de werkgever, waar hij in de praktijk moeilijk 
aan zal kunnen voldoen.

oplossing

Wij kunnen voor u zorgdragen dat u de beschikking krijgt over een reglement 
voor een bezwaarprocedure en een maatregelenbesluit, die u aan uw werknemers 
bekend kunt maken. Wij zorgen er bovendien voor dat dit reglement en dit besluit 
aangepast worden als wijzigingen in de wetgeving of jurisprudentie dat wenselijk 
of noodzakelijk maken. Verder kan een advocaat van ons kantoor namens u de 
werknemer over zijn bezwaar horen en u vervolgens voorzien van een concept voor 

Straffen en maatregelen voor de werknemer die de verplichtingen 
overtreedt die op grond van de WIA op hem rusten

Indien de werknemer niet aan zijn bovengenoemde verplichtingen voldoet, kan het UWV 

besluiten tot het opleggen van straffen en maatregelen. De maatregelen betreffen het geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend weigeren van de uitkering.

Het opleggen van een maatregel is een verplichting van het UWV en niet een bevoegdheid. 

Het UWV kan daarom geen beleid voeren dat bijvoorbeeld inhoudt dat men onder bepaalde 

omstandigheden wel en onder andere omstandigheden niet overgaat tot het opleggen van een 

maatregel. Alleen in geval van dringende redenen kan het UWV van het opleggen van een 

maatregel afzien. In sommige gevallen van relatief lichte overtredingen kan het UWV wel 

volstaan met het geven van een waarschuwing.

Het UWV heeft wel beleidsruimte waar het gaat om de dosering van de op te leggen maatregel: 

gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende weigering, voor welk deel en voor welke duur? Het 

UWV is bij het op deze punten te voeren beleid verplicht om de maatregel af te stemmen op de 

ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid en moet in elk geval van het opleggen 

van een maatregel afzien als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Een maatregel kan 

niet worden opgelegd als ook voor hetzelfde feit een boete wordt opgelegd. Het beleid van het 

UWV moet worden vastgelegd in beleidsregels. Indien op grond van duidelijke aanwijzingen 

het gegronde vermoeden bestaat dat geen recht op uitkering bestaat, een recht op een lagere 

uitkering bestaat of als de werknemer de bovengenoemde verplichtingen niet is nagekomen, is 

het UWV verplicht de betaling van de uitkering te schorsen of op te schorten.

aanmeldingsformulier eigenrisicodragers aBonnement©

Ja, ik teken in op het “Eigenrisicodragers Abonnement©””

(achter)naam: 

voorletters: m/v *

functie: 

naam werkgever: 

adres: 

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer: 

faxnummer: 

E-mailadres: 

en ik aanvaard de voorwaarden voor deelname aan het “Eigenrisicodragers Abonnement©”, waarvan ik een exemplaar heb 
ontvangen.

datum: 

handtekening: 

Uitkeringen die relevant zijn voor  
de bepaling van de hoogte van de  
gedifferentieerde WGA-premie en het 
eigenrisicodragen

De premiedifferentiatie en eigenrisicodragen betreft alleen 

de WGA-uitkering, niet de IVA-uitkering.

De eerste tien jaren van de WGA-uitkeringen zijn van 

invloed op de hoogte van de gedifferentieerde WGA-

premie die de werkgever twee kalenderjaren later betaalt. 

De werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt gedurende 

de eerste tien jaar de WGA-uitkering zelf. Dat gaat dan 

zowel om de loongerelateerde uitkering (let op: zowel 

het deel dat ziet op de arbeidsongeschiktheid van de 

werknemer als het deel dat ziet op de werkloosheid van 

de werknemer) als om de loonaanvullingsuitkering of de 

vervolguitkering. De loonaanvullingsuitkering telt voor 

de premiedifferentiatie of het eigenrisicodragen echter 

alleen mee tot maximaal het bedrag van de vervolguit-

kering. Voor zover de loonaanvullingsuitkering hoger is 

dan het bedrag van de vervolguitkering, komt deze voor 

rekening van het UWV.

De verplichtingen van 
de werknemer met 
een WIA-uitkering

Op de werknemer die een 

uitkering aanvraagt of ont-

vangt op grond de WIA drukt 

een aantal verplichtingen.

Zo is de werknemer verplicht 

niet alleen het UWV maar 

ook het reïntegratiebedrijf en 

(voor zover het de reïntegratie 

betreft) ook de werkgever die 

eigenrisicodrager is de nodige 

informatie te verstrekken en 

de nodige medewerking te 

verlenen om controle mogelijk 

te maken.

Verder is de werknemer 

verplicht om het nodige te 

doen om het ontstaan en 

voortduren van arbeidson-

geschiktheid te voorkomen, 

door mee te werken aan de  

re-integratie en zich adequaat 

te laten behandelen voor zijn 

ziekte. Ook moet hij het 

nodige doen om geschikt te 

blijven of te geraken voor 

het verrichten van passende 

arbeid, waaronder begrepen 

het meewerken aan de reïn-

tegratie en het ondergaan 

van een behandeling of het 

volgen van de aanwijzing van 

een arts, indien het UWV, 

de werkgever die eigenrisi-

codrager is of het reïntegra-

tiebedrijf daartoe opdracht 

geeft. Ook het niet belem-

meren van de eigen genezing 

behoort tot de verplichtingen 

van de werknemer.

Tenslotte heeft de werknemer 

verplichtingen die gericht 

zijn op het verkrijgen en 

behouden van passende 

arbeid, waaronder het niet 

stellen van eisen die het 

aanvaarden of verkrijgen van 

passende arbeid belemmeren.

De uitkeringen van de WIA

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee regelingen.

De IVA (Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) 

verstrekt een uitkering aan werknemers die volledig (80-100%) en duurzaam 

arbeidsongeschikt zijn. De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsge-

schikten) voorziet in een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk (tenminste 

35%) arbeidsongeschikt zijn en voor werknemers die volledig arbeidsonge-

schikt zijn, maar die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Als regel moet de 

werknemer eerst 104 weken arbeidsongeschikt zijn voordat hij recht krijgt op 

een WIA-uitkering.

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het dagloon en wordt in beginsel verstrekt 

tot de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.

De WGA-uitkering kent twee fases. In een eerste fase heeft de werknemer (mits 

hij voldoet aan de zogenaamde “referte-eis”, die inhoudt dat de werknemer in 

de laatste 36 weken tenminste 26 weken gewerkt moet hebben) recht op een 

loongerelateerde uitkering, die de eerste twee maanden 75% en overigens 70% 

van het dagloon omvat. Afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer 

bedraagt de duur van de loongerelateerde uitkering minimaal drie en maximaal 

38 maanden. De loongerelateerde uitkering omvat ook het deel waarvoor de 

werknemer wel arbeidsgeschikt, maar werkloos is.

Na afloop van de loongerelateerde uitkering (of direct na de 104 weken wachttijd 

als de werknemer niet aan de referte-eis voldoet) heeft de werknemer recht op 

een hoge loonaanvullingsuitkering of een lage vervolguitkering, afhankelijk van 

de maandelijks te beoordelen vraag of de werknemer voor tenminste 50% van 

het deel waarvoor hij nog arbeidsgeschikt geacht wordt inkomen uit arbeid heeft 

weten te verwerven. Is de werknemer daarin geslaagd dan ontvangt hij de loon-

aanvullingsuitkering. Die bedraagt 70% van het verschil tussen het maandloon 

van de werknemer en zijn “resterende verdiencapaciteit” (het deel waarvoor hij 

nog arbeidsgeschikt geacht wordt) zodat de werknemer in feite 70% ontvangt 

van het deel waarvoor hij arbeidsongeschikt geacht wordt. Slaagt de werknemer 

er niet in om inkomen uit arbeid te verwerven voor tenminste 50% van het deel 

waarvoor hij nog arbeidsgeschikt is, dan ontvangt hij een vervolguitkering. Die 

uitkering bedraagt een percentage van het minimumloon dat correspondeert met 

de arbeidsongeschiktheidsklasse waartoe de werknemer, gelet op de vastgestelde 

mate van arbeidsongeschiktheid, behoort.

Niet alleen bevorderlijk voor een goede afloop 
van een eventuele beroepsprocedure bij de rechter 
maar mogelijk zelfs verplicht (omdat die verplich-
ting voor het UWV ook geldt) is dat de werkgever 
een besluit neemt en aan de werknemers bekend 
maakt, waarin hij aangeeft welke maatregel hij 
zal opleggen bij de verschillende mogelijke over-
tredingen van de wettelijke bepalingen door de 
werknemer. Indien geen beleidsregels over de 
toepassing van de maatregelen zijn vastgesteld 
en kenbaar zijn gemaakt, zal de rechter volledig 

een beslissing op het bezwaarschrift van de werknemer, die u 
aan de werknemer uitreiken of toezenden. Tenslotte kan een 
advocaat van ons kantoor u bij de rechtbank en de Centrale 
Raad van Beroep vertegenwoordigen als de werknemer naar 
aanleiding van uw beslissing op het bezwaarschrift beroep 
of hoger beroep instelt. Indien het nemen van een beslissing 
op het bezwaarschrift vraagt om medische of arbeidsdeskun-
dige bijstand, zal daarin worden voorzien door inschakeling 
van een verzekeringsarts respectievelijk arbeidsdeskundige. 
Ons kantoor werkt daartoe samen met vaste deskundigen.

Wilt u meer weten over het Eigenrisicodragers Abonnement©? 
Lees dan de bijgevoegde “voorwaarden voor deelname aan het 
Eigenrisicodragers Abonnement©”. U kunt zich aanmelden 
als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement© 
door het bijgevoegde aanmeldingsformulier ingevuld en 
ondertekend per post of per fax te verzenden naar:

Kantoor Mr. van Zijl,
Antwoordnummer 63004, 5000 VE Tilburg
faxnummer: (013) 4632266



aanmEldingsformuliEr

de eigenrisicodrager als Bestuursorgaan

De bevoegdheid om maatregelen ten aanzien van de uitkering 
te nemen, geeft de eigenrisicodrager de mogelijkheid zelf te 
bevorderen dat de werknemer optimaal meewerkt aan de 
re-integratie. Het legt op de eigenrisicodrager echter ook 
een aantal verplichtingen. Bij het opleggen van de maatregel 
fungeert de eigenrisicodrager als bestuursorgaan. Als zodanig 
zijn op hem daarom dan de bepalingen van de Algemene 
wet bestuursrecht van toepassing. Dat brengt met zich mee 
dat de werknemer tegen de op te leggen maatregel bezwaar 
kan maken bij de werkgever. Ook kan de werknemer bij de 
werkgever bezwaar maken als hij van 
mening is dat de werkgever zich als 
eigenrisicodrager te weinig inspant 
om hem in te schakelen in passende 
arbeid in de onderneming van de 
werkgever of in de onderneming van 
een andere werkgever.

Als de werknemer bezwaar maakt, 
moet de werkgever hem over zijn 
bezwaar horen. Dat “horen” moet 
gebeuren door het bestuursorgaan 
zelf (bij een B.V. zal de directie te 
gelden hebben als het bestuursor-
gaan) en anders door personen die 
niet bij de voorbereiding van het 
besluit tot het opleggen van een 
maatregel betrokken waren. Daarna 
moet de eigenrisicodrager een beslis-
sing op het bezwaarschrift van de 
werknemer nemen en die beslissing 
bij de rechtbank en de Centrale 
Raad van Beroep verdedigen als 
de werknemer beroep en/of hoger 
beroep instelt. De eigenrisicodrager 
moet zijn taak als bestuursorgaan bij 
dit alles zonder vooringenomenheid 
vervullen.

reglementen en Besluiten

Voor een goed verloop van de 
bezwaarprocedure is bevorderlijk dat 
de werkgever een reglement opstelt, 
waarin wordt aangegeven hoe de 
bezwaarprocedure dient te verlopen. 
De rechter kan de werkgever dan 
achteraf minder snel op de vingers 
tikken als de werknemer in beroep of 
hoger beroep klaagt over een onjuist 
verloop van de bezwaarprocedure.

toetsen of de opgelegde maatregel past bij de overtreding van de wettelijke bepa-
lingen door de werknemer. Indien wel beleidsregels zijn opgesteld zal de rechter 
in beginsel slechts toetsen of de werkgever in redelijkheid kon komen tot het vast-
gestelde beleid ten aanzien van de te treffen maatregelen en vervolgens alleen nog 
volledig toetsen of de werkgever de eigen beleidsregels juist heeft toegepast.

proBlemen 
Het is voor een werkgever niet zo eenvoudig om zijn taken als bestuursorgaan op 
een goede wijze in te vullen. De werkgever zal doorgaans geen ervaring hebben met 
het opstellen van reglementen voor een bezwaarprocedure of met het nemen van 
een maatregelenbesluit. Het horen van de werknemer, het nemen van een beslissing 
op het bezwaarschrift van de werknemer en het verdedigen van die beslissing bij 
de rechter stellen eveneens eisen aan de werkgever, waar hij in de praktijk moeilijk 
aan zal kunnen voldoen.

oplossing

Wij kunnen voor u zorgdragen dat u de beschikking krijgt over een reglement 
voor een bezwaarprocedure en een maatregelenbesluit, die u aan uw werknemers 
bekend kunt maken. Wij zorgen er bovendien voor dat dit reglement en dit besluit 
aangepast worden als wijzigingen in de wetgeving of jurisprudentie dat wenselijk 
of noodzakelijk maken. Verder kan een advocaat van ons kantoor namens u de 
werknemer over zijn bezwaar horen en u vervolgens voorzien van een concept voor 

Straffen en maatregelen voor de werknemer die de verplichtingen 
overtreedt die op grond van de WIA op hem rusten

Indien de werknemer niet aan zijn bovengenoemde verplichtingen voldoet, kan het UWV 

besluiten tot het opleggen van straffen en maatregelen. De maatregelen betreffen het geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend weigeren van de uitkering.

Het opleggen van een maatregel is een verplichting van het UWV en niet een bevoegdheid. 

Het UWV kan daarom geen beleid voeren dat bijvoorbeeld inhoudt dat men onder bepaalde 

omstandigheden wel en onder andere omstandigheden niet overgaat tot het opleggen van een 

maatregel. Alleen in geval van dringende redenen kan het UWV van het opleggen van een 

maatregel afzien. In sommige gevallen van relatief lichte overtredingen kan het UWV wel 

volstaan met het geven van een waarschuwing.

Het UWV heeft wel beleidsruimte waar het gaat om de dosering van de op te leggen maatregel: 

gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of blijvende weigering, voor welk deel en voor welke duur? Het 

UWV is bij het op deze punten te voeren beleid verplicht om de maatregel af te stemmen op de 

ernst van de gedraging en de mate van verwijtbaarheid en moet in elk geval van het opleggen 

van een maatregel afzien als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Een maatregel kan 

niet worden opgelegd als ook voor hetzelfde feit een boete wordt opgelegd. Het beleid van het 

UWV moet worden vastgelegd in beleidsregels. Indien op grond van duidelijke aanwijzingen 

het gegronde vermoeden bestaat dat geen recht op uitkering bestaat, een recht op een lagere 

uitkering bestaat of als de werknemer de bovengenoemde verplichtingen niet is nagekomen, is 

het UWV verplicht de betaling van de uitkering te schorsen of op te schorten.

aanmeldingsformulier eigenrisicodragers aBonnement©

Ja, ik teken in op het “Eigenrisicodragers Abonnement©””

(achter)naam: 

voorletters: m/v *

functie: 

naam werkgever: 

adres: 

postcode en woonplaats: 

telefoonnummer: 

faxnummer: 

E-mailadres: 

en ik aanvaard de voorwaarden voor deelname aan het “Eigenrisicodragers Abonnement©”, waarvan ik een exemplaar heb 
ontvangen.

datum: 

handtekening: 

Uitkeringen die relevant zijn voor  
de bepaling van de hoogte van de  
gedifferentieerde WGA-premie en het 
eigenrisicodragen

De premiedifferentiatie en eigenrisicodragen betreft alleen 

de WGA-uitkering, niet de IVA-uitkering.

De eerste tien jaren van de WGA-uitkeringen zijn van 

invloed op de hoogte van de gedifferentieerde WGA-

premie die de werkgever twee kalenderjaren later betaalt. 

De werkgever die eigenrisicodrager is, betaalt gedurende 

de eerste tien jaar de WGA-uitkering zelf. Dat gaat dan 

zowel om de loongerelateerde uitkering (let op: zowel 

het deel dat ziet op de arbeidsongeschiktheid van de 

werknemer als het deel dat ziet op de werkloosheid van 

de werknemer) als om de loonaanvullingsuitkering of de 

vervolguitkering. De loonaanvullingsuitkering telt voor 

de premiedifferentiatie of het eigenrisicodragen echter 

alleen mee tot maximaal het bedrag van de vervolguit-

kering. Voor zover de loonaanvullingsuitkering hoger is 

dan het bedrag van de vervolguitkering, komt deze voor 

rekening van het UWV.

De verplichtingen van 
de werknemer met 
een WIA-uitkering

Op de werknemer die een 

uitkering aanvraagt of ont-

vangt op grond de WIA drukt 

een aantal verplichtingen.

Zo is de werknemer verplicht 

niet alleen het UWV maar 

ook het reïntegratiebedrijf en 

(voor zover het de reïntegratie 

betreft) ook de werkgever die 

eigenrisicodrager is de nodige 

informatie te verstrekken en 

de nodige medewerking te 

verlenen om controle mogelijk 

te maken.

Verder is de werknemer 

verplicht om het nodige te 

doen om het ontstaan en 

voortduren van arbeidson-

geschiktheid te voorkomen, 

door mee te werken aan de  

re-integratie en zich adequaat 

te laten behandelen voor zijn 

ziekte. Ook moet hij het 

nodige doen om geschikt te 

blijven of te geraken voor 

het verrichten van passende 

arbeid, waaronder begrepen 

het meewerken aan de reïn-

tegratie en het ondergaan 

van een behandeling of het 

volgen van de aanwijzing van 

een arts, indien het UWV, 

de werkgever die eigenrisi-

codrager is of het reïntegra-

tiebedrijf daartoe opdracht 

geeft. Ook het niet belem-

meren van de eigen genezing 

behoort tot de verplichtingen 

van de werknemer.

Tenslotte heeft de werknemer 

verplichtingen die gericht 

zijn op het verkrijgen en 

behouden van passende 

arbeid, waaronder het niet 

stellen van eisen die het 

aanvaarden of verkrijgen van 

passende arbeid belemmeren.

De uitkeringen van de WIA

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee regelingen.

De IVA (Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) 

verstrekt een uitkering aan werknemers die volledig (80-100%) en duurzaam 

arbeidsongeschikt zijn. De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsge-

schikten) voorziet in een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk (tenminste 

35%) arbeidsongeschikt zijn en voor werknemers die volledig arbeidsonge-

schikt zijn, maar die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Als regel moet de 

werknemer eerst 104 weken arbeidsongeschikt zijn voordat hij recht krijgt op 

een WIA-uitkering.

De IVA-uitkering bedraagt 75% van het dagloon en wordt in beginsel verstrekt 

tot de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt.

De WGA-uitkering kent twee fases. In een eerste fase heeft de werknemer (mits 

hij voldoet aan de zogenaamde “referte-eis”, die inhoudt dat de werknemer in 

de laatste 36 weken tenminste 26 weken gewerkt moet hebben) recht op een 

loongerelateerde uitkering, die de eerste twee maanden 75% en overigens 70% 

van het dagloon omvat. Afhankelijk van het arbeidsverleden van de werknemer 

bedraagt de duur van de loongerelateerde uitkering minimaal drie en maximaal 

38 maanden. De loongerelateerde uitkering omvat ook het deel waarvoor de 

werknemer wel arbeidsgeschikt, maar werkloos is.

Na afloop van de loongerelateerde uitkering (of direct na de 104 weken wachttijd 

als de werknemer niet aan de referte-eis voldoet) heeft de werknemer recht op 

een hoge loonaanvullingsuitkering of een lage vervolguitkering, afhankelijk van 

de maandelijks te beoordelen vraag of de werknemer voor tenminste 50% van 

het deel waarvoor hij nog arbeidsgeschikt geacht wordt inkomen uit arbeid heeft 

weten te verwerven. Is de werknemer daarin geslaagd dan ontvangt hij de loon-

aanvullingsuitkering. Die bedraagt 70% van het verschil tussen het maandloon 

van de werknemer en zijn “resterende verdiencapaciteit” (het deel waarvoor hij 

nog arbeidsgeschikt geacht wordt) zodat de werknemer in feite 70% ontvangt 

van het deel waarvoor hij arbeidsongeschikt geacht wordt. Slaagt de werknemer 

er niet in om inkomen uit arbeid te verwerven voor tenminste 50% van het deel 

waarvoor hij nog arbeidsgeschikt is, dan ontvangt hij een vervolguitkering. Die 

uitkering bedraagt een percentage van het minimumloon dat correspondeert met 

de arbeidsongeschiktheidsklasse waartoe de werknemer, gelet op de vastgestelde 

mate van arbeidsongeschiktheid, behoort.

Niet alleen bevorderlijk voor een goede afloop 
van een eventuele beroepsprocedure bij de rechter 
maar mogelijk zelfs verplicht (omdat die verplich-
ting voor het UWV ook geldt) is dat de werkgever 
een besluit neemt en aan de werknemers bekend 
maakt, waarin hij aangeeft welke maatregel hij 
zal opleggen bij de verschillende mogelijke over-
tredingen van de wettelijke bepalingen door de 
werknemer. Indien geen beleidsregels over de 
toepassing van de maatregelen zijn vastgesteld 
en kenbaar zijn gemaakt, zal de rechter volledig 

een beslissing op het bezwaarschrift van de werknemer, die u 
aan de werknemer uitreiken of toezenden. Tenslotte kan een 
advocaat van ons kantoor u bij de rechtbank en de Centrale 
Raad van Beroep vertegenwoordigen als de werknemer naar 
aanleiding van uw beslissing op het bezwaarschrift beroep 
of hoger beroep instelt. Indien het nemen van een beslissing 
op het bezwaarschrift vraagt om medische of arbeidsdeskun-
dige bijstand, zal daarin worden voorzien door inschakeling 
van een verzekeringsarts respectievelijk arbeidsdeskundige. 
Ons kantoor werkt daartoe samen met vaste deskundigen.

Wilt u meer weten over het Eigenrisicodragers Abonnement©? 
Lees dan de bijgevoegde “voorwaarden voor deelname aan het 
Eigenrisicodragers Abonnement©”. U kunt zich aanmelden 
als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement© 
door het bijgevoegde aanmeldingsformulier ingevuld en 
ondertekend per post of per fax te verzenden naar:

Kantoor Mr. van Zijl,
Antwoordnummer 63004, 5000 VE Tilburg
faxnummer: (013) 4632266



Postzegel 

niet

nodig
Wel of geen eigenrisicodragen

De WIA geeft de werkgever de keus tussen twee verschillende wijzen van verzekering van het risico 
van betaling van een WGA-uitkering aan een werknemer die gedeeltelijk (of volledig maar niet 
duurzaam) arbeidsongeschikt is. Indien de werkgever het risico bij het UWV verzekert, betaalt hij 
een gedifferentieerde WGA-premie die hoger is naarmate het bedrag hoger is dat twee kalender-
jaren eerder aan zijn (ex-)werknemers als WGA-uitkering is uitbetaald. De werkgever kan er echter 
ook voor kiezen eigenrisicodrager te zijn. Dan betaalt hij de WGA-uitkering zelf, welk risico in de 
praktijk geheel of gedeeltelijk wordt verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij.

Bijzondere verantWoordelijkheden van de eigenrisicodrager

De werkgever die eigenrisicodrager is heeft een aantal bijzondere verantwoorde-
lijkheden. Zo blijft hij zo lang hij eigenrisicodrager is verantwoordelijk voor de 
re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer, zowel wanneer het gaat om 
het hervatten van de eigen arbeid en van passende arbeid in de eigen onderneming 
(“eerste spoor”) als wanneer het gaat om het zoeken van passende arbeid in de 
onderneming van een andere werkgever (“tweede spoor”). In verband daarmee treedt 
de werkgever die eigenrisicodrager is in de plaats van het UWV, als het gaat om het 
treffen van maatregelen ten aanzien van de uitkering van de werknemer die zich niet 
houdt aan de op grond van de WIA op hem rustende verplichtingen (zie kader), 
althans voor zover het de reïntegratie van de werknemer betreft.

EigEnrisicodragErs abonnEmEnt©

Kantoor Mr. van Zijl

Antwoordnummer 63004

5000 VE  Tilburg

Ten aanzien van het recht op kort telefonisch advies gelden 
de volgende “spelregels”: 

•  Het arbeidsrecht abonnement© is bedoeld als service 
aan de relaties van ons kantoor: tegen een geringe 
vergoeding wordt u geholpen om bij vragen op het 
gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies 
werknemersverzekeringen of de loonheffing te bepalen 
wat u moet doen en of u een probleem hebt waarvoor 
verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzake-
lijk is. Wij bieden deze service (die van ons op het punt 
van beschikbaarheid het nodige verlangt) aan, omdat 
wij u natuurlijk graag onze diensten aanbieden als 
deskundige begeleiding inderdaad gewenst of noodza-
kelijk is. 

•  De te stellen vragen dienen zich te lenen voor een korte 
beantwoording. U mag er van uit gaan dat de mede-
werkers van ons kantoor over zodanige deskundigheid 
beschikken dat zij gangbare vragen op het gebied van 
het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemers-
verzekeringen en de loonheffing direct of in elk geval 
kort na uw telefonische oproep kunnen beantwoorden. 
Het onderzoeken van de gevolgen van een CAO voor 

een arbeidsverhouding en het doen van jurisprudentie-
onderzoek vallen in de regel echter buiten het bestek 
van de beantwoording van korte telefonische vragen. 

•  In het kader van het Arbeidsrecht Abonnement©, dat 
immers als een service bedoeld is, mag u van ons niet 
verwachten dat wij optreden als “schaduwadviseur” in 
zaken die niet door ons behandeld worden. 

•  Wij staan graag in voor onze adviezen. Mondelinge 
beantwoording van korte telefonische vragen is echter 
niet altijd de beste manier om alle nuances van ons 
antwoord goed over te brengen. Als u werkelijk op 
ons advies wilt kunnen afgaan, adviseren wij u de 
beantwoording op schrift te laten stellen. De kosten 
hiervan worden tegen het gebruikelijke uurtarief aan u 
in rekening gebracht. 

Alle opdrachten aan ons kantoor worden uitgevoerd 
conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden, die 
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Tilburg onder nummer 983. Een exemplaar 
van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden. U 
vindt ze ook op onze website: www.kantoormrvanzijl.nl. 

waarvan werkgevers mogelijk actie zouden moeten 
nemen, ontvangt u tijdig (uitsluitend per e-mail) prak-
tische tips en waarschuwingen;

•  kort telefonisch advies: tien maal per jaar hebt u bij 
vragen op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing 
van premies werknemersverzekeringen en de loonhef-
fing recht op kort telefonisch advies, conform de op de 
achterzijde vermelde “spelregels”.

•  recht op toegang tot onze website: u hebt met behulp 
van een wachtwoord recht op toegang tot het besloten 
deel van onze internetsite (www.kantoormrvanzijl.nl) 
waar u steeds de meest recente versie van de hand-
leidingen “Arbeidsrecht in de dagelijkse praktijk” 
(inclusief de bijbehorende model arbeidsovereen-
komsten en model bepalingen) kunt inzien en down-
loaden. 

Als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement© 
betaalt u:
•  een eenmalige vergoeding van € 250 exclusief omzet-

belasting als bijdrage in de kosten van het opstellen van 
concepten voor een reglement voor een bezwaarproce-
dure en een maatregelenbesluit;

•  een periodieke vergoeding van € 200 exclusief omzet-
belasting per kalenderjaar. Deze vergoeding is bij 
vooruitbetaling verschuldigd binnen veertien dagen 
na ontvangst van de declaratie van Kantoor Mr. van 
Zijl. Abonnementen gaan in op de eerste dag van de 
kalendermaand van aanmelding en lopen tot het einde 
van het kalenderjaar. De abonnementen worden geacht 
steeds stilzwijgend voor de duur van een jaar te zijn 
verlengd, tenzij deze vóór het einde van het kalender-
jaar schriftelijk zijn opgezegd.

Als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement© 
hebt u recht op: 

1.  eenmalig bij aanvang van het Eigenrisicodragers 
Abonnement©: concepten voor een reglement voor 
een bezwaarprocedure, een maatregelenbesluit en een 
brief waarmee u uw werknemers bekend maakt met 
het door u ingestelde reglement voor een bezwaar-
procedure en het door u genomen maatregelenbesluit;

2.  tijdens de looptijd van het Eigenrisicodragers Abon-
nement©: voorstellen tot aanpassing van het reglement 
voor de bezwaarprocedure en het maatregelenbesluit, 
indien ontwikkelingen in de wetgeving of jurispru-
dentie daartoe aanleiding geven;

3.  tijdens de looptijd van het Eigenrisicodragers Abon-
nement©: 10% korting op de kosten van bijstand door 
een advocaat van Kantoor Mr. van Zijl bij het horen van 
een werknemer op zijn bezwaarschrift, bij het opstellen 

van een concept voor een beslissing op dat bezwaar-
schrift en bij het verdedigen van die beslissing voor de 
rechter in beroep of hoger beroep.

Als deelnemer aan het Eigenrisicodragers Abonnement 
bent u tevens deelnemer aan het Arbeidsrecht Abon-
nement© en hebt u recht op:

•  periodiek actuele informatie: vijftien maal per jaar 
(elke drie weken met uitzondering van de vakantie-
maanden juli en augustus) ontvangt u de nieuwsbrief 
“Arbeidsrecht Actueel” met beknopte actuele informatie 
op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van 
premies werknemersverzekeringen en de loonheffing; 

•  attenderingsservice: indien wijzigingen optreden op 
het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies 
werknemersverzekeringen en de loonheffing, als gevolg 
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