
De arbeidsongeschikte werknemer‘  ’Weinig problemen bezorgen de werkgever zoveel zorgen, 
overlast en schade als de arbeidsongeschiktheid van een 
werknemer. De wetgeving op dit gebied is bijzonder complex 
omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer 
(loondoorbetaling, opzegbescherming), de uitkeringsrechten 
van de werknemer (Ziektewetuitkering, WIA-uitkering) en de 
financiering van die uitkeringen door de werkgever (gediffe-
rentieerde premie, eigenrisicodragen) op soms onverwachte 
wijze op elkaar inwerken. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact 
op met mr. J.P.M. (Joop) van Zijl of met M. 
(Michèle) Sonneveld Rccm.

Postbus 1095
5004 BB  Tilburg
Korvelseweg 142
5025 JL  Tilburg

T (013) 463 55 99
F (013) 463 22 66

E mail@kantoormrvanzijl.nl
I www.kantoormrvanzijl.nl

Partijdig en onafhankelijk

Bij alle diensten die wij voor u verrichten kunt u er van 
verzekerd zijn dat wij geen ander belang dienen dan het 
uwe. Als advocaat zijn wij niet alleen partijdig maar ook 
volstrekt onafhankelijk. Met name bemiddelen wij niet 
in assurantiën (en wij adviseren daar ook niet over). 
Ook houden wij ons niet bezig met arbodienstverlening, 
waardoor wij namens u met een kritische blik kunnen 
blijven kijken naar het werk van bijvoorbeeld de bedrijfs-
arts of het re-integratiebedrijf.
 
Hoewel het bij sommige werkzaamheden mogelijk 
is om een vaste prijs af te spreken voor bepaalde 
met name te noemen werkzaamheden, berekenen 
wij onze kosten als regel op basis van bestede tijd 
tegen een met u vooraf overeengekomen uurtarief. 
Deze werkwijze maakt het mogelijk dat wij onze  
werkzaamheden niet alleen op elk gewenst moment 
kunnen aanvangen, maar ook dat u deze werkzaam-
heden ook op elk gewenst moment weer kunt beëin-
digen. Bij het in rekening brengen van de bestede tijd 
nemen wij maximale transparantie in acht door bij elke 

declaratie een volledige specificatie te verstrekken 
waarin wordt verantwoord door wie op welk moment 
welke tijd is besteed aan de uitvoering van uw opdracht, 
met een exacte omschrijving van de verrichte werk-
zaamheden.

Wij gaan graag verder waar het 
voor u ophoudt!

Ook als u zelf diensten op dit gebied verleent, stellen wij 
deze kennis en ervaring graag in dienst van uw cliënten. 
Wij gaan graag verder, waar u vindt dat het voor u op 
moet houden en respecteren daarbij vanzelfsprekend de 
relatie tussen u en uw cliënten. 

De WGA-scan verrichten wij voor een vaste prijs, 
waarin ook de kosten van de rapportage van de 
medisch adviseur en eventueel de arbeidsdeskundig 
adviseur zijn begrepen. Ook voor het voortzetten van 
de bezwaarprocedure kan een vaste prijs worden 
afgesproken.  

Desgewenst berekenen wij voor u eerst het financiële 
belang dat u hebt bij de beslissing waartegen bezwaar 
moet worden gemaakt. Bij uw beslissing om wel of niet 
gebruik te maken van de WGA-scan kunt u daar dan 
rekening mee houden.

Bezwaar en beroep tegen beslissingen 
van het UWV

Waar zinvol en mogelijk maken wij bezwaar tegen 
beslissingen van het UWV en voeren wij daarover 
procedures bij de rechtbank en Centrale Raad van 
Beroep. Wij durven te zeggen dat er geen advoca-
tenkantoor is dat meer ervaring heeft met het namens 
werkgevers voeren van procedures tegen het UWV 
betreffende Ziektewet- en WGA-beslissingen van (ex-) 
werknemers dan ons kantoor. 

Gedifferentieerde premie berekenen

Op onze website vindt u een rekenmodule, waarmee 
u de hoogte van de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas kunt berekenen. Deze premie 
betaalt u aan de belastingdienst als u geen eigenrisi-
codrager bent voor de Ziektewet en/of voor de WGA.

 Arbeidsrecht abonnement© 

Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© 
ontvangen vijftien maal per jaar onze nieuwsbrief 
“Arbeidsrecht Actueel” met daarin artikelen over 
actuele onderwerpen op het gebied van het arbeids-
recht, de premieheffing werknemersverzekeringen en 
de loonheffing. Mochten er zaken zijn die voor u als 
werkgever of als adviseur van werkgevers van belang 
zijn en die niet kunnen wachten tot de volgende 
nieuwsbrief, dan zenden wij u als deelnemer aan het 
arbeidsrecht abon nement© per E-mail tips en waar-
schuwingen. Ook kunt u ons een aantal malen per jaar 
bellen voor korte beantwoording van vragen op het 
gebied van het arbeidsrecht, de premie heffing werkne-
mersverzekeringen en de loonheffing. Verder hebt u als 
deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© recht 
op toegang tot een besloten deel van onze website met 

onder meer modellen voor arbeidsovereenkomsten. 
En last but not least hebt u bij inschakeling van onze 
advocaten of casemanagers recht op een korting van 
10% op het geldende uurtarief. 

De kosten van het arbeidsrecht abonnement© 
bedragen slechts € 100,00 exclusief omzet belasting 
per kalenderjaar.

Vaktechnisch overleg arbeidsrecht 
en sociale verzekeringen

Vier maal per jaar (begin maart, begin juni, begin 
september en begin december) organiseert ons kantoor 
op acht plaatsen in het land (Tilburg, Soest, Zwolle, 
Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes en Akersloot) 
tijdens een middagbijeenkomst overleg met groepen 

cliënten (minimaal 15, maximaal 25 personen). De 
deelnemers (vaak accountant, belastingadviseur, 
hoofd loonadministratie of personeelsmanager) 
hebben met elkaar gemeen dat zij in hun werk op een 
bepaald niveau met het arbeidsrecht en de werkne-
mersverzekeringen te maken hebben en dat zij van 
de ontwikkelingen op deze gebieden op de hoogte 
wensen te blijven. Tijdens het overleg worden aller-
eerst onderwerpen besproken die door de deelnemers 
zelf naar voren worden gebracht. Daarnaast worden 
door ons kantoor de actualiteiten van de voorgaande 
drie maanden behandeld. De vragen en actualiteiten 
hebben doorgaans voor een belangrijk deel ook betrek-
king op arbeidsongeschikte werknemers.

Studiebijeenkomsten

Regelmatig organiseert 
ons kantoor voor 
cliënten en relaties 
studiebijeenkomsten 
over actuele onder-
werpen op het gebied 
van het arbeidsrecht 
en de werknemers-
verzekeringen. Vaak 
houden de onderwerpen 
verband met de proble-
matiek van de arbeidson-
geschikte werknemer.

VAKTECHNISCH 

OVERLEG

Arbeidsrecht en  

sociale verzekeringen ’‘  

Postzegel  

niet

nodig

Kantoor Mr. van Zijl

Antwoordnummer 63004

5000 VE  Tilburg

2017

Vormen het arbeidsrecht en de 

sociale verzekeringen niet uw 

eigenlijke werkgebied, maar hebt 

u er in uw werk wel regelmatig 

mee te maken? Dan zult u gemerkt 

hebben hoe lastig het is om op dit 

gebied op de hoogte te blijven. De 

ontwikkelingen gaan vaak snel en 

de gevolgen voor uw eigen praktijk 

zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u voortdurend op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Wilt 

u in de gelegenheid zijn om vragen te stellen en om te overleggen 

over “cases” uit uw eigen praktijk? Wilt u leren van de ervaring van 

anderen die misschien met dezelfde vragen worstelen?

Dan is het “vaktechnisch overleg” wat voor u. Ook in 2017 organi-

seert Kantoor Mr. van Zijl advocaten vier maal per jaar een middag-

bijeenkomst (14.00 uur tot 17.15 uur) waarin onder leiding van mr. 

J.P.M. (Joop) van Zijl vaktechnisch overleg plaatsvindt met anderen 

die zich in een soortgelijke positie bevinden als u zelf. Tijdens het 

vaktechnisch overleg zullen allereerst onderwerpen besproken 

worden die door de deelnemers zelf naar voren worden gebracht. 

Daarnaast zullen onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht 

en de werknemersverzekeringen worden besproken die door ons 

kantoor aan de hand van de actualiteit aan de orde zullen worden 

gesteld.

Vaktechnisch overleg wordt georganiseerd in maart, juni, 

september en december op acht locaties verspreid over het land: 

Tilburg, Soest, Zwolle, Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes 

en Akersloot. Per locatie zullen maximaal 25 personen aan het 

vaktechnisch overleg kunnen deelnemen.
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Tegelijkertijd zijn de financiële belangen van de 
werkgever zeer groot. Eerst moet twee jaar lang het  
loon tijdens ziekte worden doorbetaald. Als 
de werkgever naar het oordeel van het UWV niet 
voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de 
arbeidsongeschikte werknemer, wordt de loondoor-
betalingsverplichting na die twee jaar nog eens met 
een jaar verlengd (loonsanctie). Voor (middel)grote 
werkgevers geldt dat de Ziektewetuitkering die aan de 
werknemer wordt toegekend als de arbeidsovereen-
komst binnen die twee jaar eindigt, ook voor rekening 
van de werkgever komt. En als het UWV na afloop van 
die twee jaar aan de werknemer een WGA-uitkering 
toekent, moet de (middel)grote werkgever voor de 
eerste tien jaar van die uitkering ook nog eens zeer fors 
betalen. De totale kosten zijn sterk afhankelijk van de 
omstandigheden, maar kunnen gemakkelijk oplopen tot 
wel zeven jaarsalarissen of enkele tonnen.

Werkgevers hebben dus een groot belang bij beperking 
van de enorme kosten die arbeidsongeschikte werk-
nemers veroorzaken. Ons kantoor beschikt als geen 
ander over de ervaring en de deskundigheid die nodig 
is om werkgevers te helpen belangrijke besparingen op 
deze kosten te realiseren.

De elf advocaten van ons kantoor zijn gespeciali-
seerd in de advisering en de begeleiding van werk-
gevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werk-
nemersverzekeringen en de loonheffing. Daarnaast 
kunnen de cliënten van ons kantoor beschikken over 
de diensten van de drie register casemanagers van 
Van Zijl Casemanagement. Deze casemanagers zijn 
gespecialiseerd in het reduceren van de kosten van 
arbeidsongeschikte werknemers. De gecombineerde 
dienstverlening van advocaten en casemanagers is 
uniek. Onze advocaten en casemanagers zetten hun 
gezamenlijke ervaring en deskundigheid graag in om 
ook de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemers 
te beperken.

Daarbij kunt u desgewenst gebruik maken van één van 
de speciale vormen van dienstverlening die wij daartoe 
voor u ontwikkelden.

Casemanagement

De register casemanagers van Van Zijl Case-
management kunnen u natuurlijk van dienst zijn, door 
te doen waarvoor zij in eerste instantie zijn opgeleid: 
het begeleiden van het ziekteverzuim van de arbeids-
ongeschikte werknemer gedurende de eerste 104 
weken en daarna. Onze casemanager fungeert als 
contactpersoon tussen u als werkgever, de werknemer, 
de bedrijfsarts en andere betrokkenen zoals het UWV 
en het re-integratiebedrijf. De inschakeling van één 
van onze casemanagers heeft niet alleen als doel 
om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het 
werk te krijgen, maar ook om kansen te benutten 
tot vermindering van de kosten van loondoorbetaling 

door uitkeringen te verkrijgen die met het door te 
betalen loon kunnen worden verrekend, loonsancties 
te voorkomen en (indien mogelijk) toekenning van 
een WGA-uitkering te voorkomen. De casemanagers 
van Van Zijl Casemanagement werken steeds onder 
verantwoordelijkheid van één van de advocaten van 
ons kantoor. Die advocaat kan daardoor direct worden 
ingeschakeld als problemen ontstaan in de relatie met 
de werknemer, het UWV of de bedrijfsarts.

Re-integratiecheck

Niet altijd zult u zich kunnen of willen veroorloven om de 
re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer in 
zijn geheel door één van onze register casemanagers 
te laten begeleiden. Ook dan kunnen onze casemana-
gers u echter helpen bij het beperken van de kosten 
van uw arbeidsongeschikte werknemer met behulp 
van de ‘re-integratiecheck”. Eén van onze casemana-
gers bestudeert dan uw re-integratiedossier en geeft 
u advies over de kansen en bedreigingen. Na afloop 
weet u hoe u met de re-integratie verder moet gaan. 
De kosten van de re-integratiecheck bedragen slechts 
€160 exclusief omzetbelasting.

Onderzoek eigenrisicodragen

Voor (middel)grote werkgever levert de Ziektewet- of 
WGA-uitkering van een (ex-) werknemer in de meeste 
gevallen zeer hoge kosten op. De werkgever heeft 
daarbij echter een keuze. Hij kan er voor kiezen om de 
uitkering als eigenrisicodrager zelf te betalen, hetgeen 
in elk geval bij de WGA-uitkering in de praktijk betekent 
dat dit risico bij een verzekeraar wordt verzekerd. Is de 
werkgever geen eigenrisicodrager, dan leidt de toeken-
ning van een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering aan 
een (ex-) werknemer er toe dat de gedifferentieerde 
premie die de werkgever aan de belastingdienst moet 
betalen fors wordt verhoogd. Een goede strategische 
keuze voor het eigenrisicodragerschap (en het moment 
van ingang en/of einde daarvan) kan leiden tot zeer 
hoge besparingen op de kosten van deze uitkeringen.

Ons kantoor kan voor u een onderzoek doen dat alle 
informatie in beeld brengt die nodig is om al dan niet 
eigenrisicodrager te worden. De beslissing om wel of 
niet eigenrisicodrager te worden neemt u vervolgens in 
overleg met uw assurantietussenpersoon, die op basis 
van ons onderzoeksrapport direct offertes kan 

opvragen bij verzekeraars en de meest passende 
verzekeringsvorm voor u kan zoeken. Juist omdat wij 
niet adviseren over de bijbehorende verzekeringen, 
kunt u er van op aan dat de informatie in ons onder-
zoeksrapport niet gekleurd wordt door enig ander 
belang dan het uwe.

Het onderzoek naar de voor- en nadelen die eigenrisi-
codragen voor u in uw concrete situatie heeft, kunnen 
wij voor u verrichten voor een vaste prijs.

Kiest u er voor om eigenrisicodrager te worden? Dan 
kunnen de casemanagers van Van Zijl Casemanagement 
u ondersteunen bij het inrichten van processen binnen 
uw onderneming of organisatie betreffende regulier 
verzuim, Ziektewet of WGA.

Controle premiebesluiten

Bent u geen eigenrisicodrager voor én de Ziektewet 
én de WGA, dan ontvangt u jaarlijks aan het einde 
van het jaar een beslissing waarbij het percen-
tage wordt vastgesteld van de gedifferentieerde 
premie Werkhervattingskas die u het volgende jaar 
aan de belastingdienst moet betalen. Controle van 
deze premiebesluiten blijkt in de praktijk dringend 
gewenst. Vaak blijkt daarbij dat bepaalde Ziektewet- 
of WGA-uitkeringen ten onrechte mee worden geteld 
bij de berekening van de hoogte van de gedifferenti-
eerde premie. Nogal eens hebben deze uitkeringen 
dan ook in het verleden al ten onrechte geleid tot een 

verhoging van de gedifferentieerde premie. Vaak lukt 
het om dan ook die verhogingen nog terug te draaien. 
In het verleden hebben wij voor veel werkgevers op die 
manier al met beperkte kosten zeer hoge besparingen 
gerealiseerd.

Ook de controle van premiebesluiten kunnen wij voor u 
verrichten tegen een vaste prijs.

Reken- en beheertool 

Voor onze dienstverlening op het gebied van Ziektewet 
en WIA ontwikkelden wij in eigen beheer een rekentool 
waarmee snel de mogelijke financiële gevolgen voor 
de werkgever van een toekenning van een Ziektewet- 
of WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer over een 
reeks van jaren kunnen doorrekenen. Deze rekentool 
stelt ons in staat om u snel en goed te adviseren 
over het inzetten van kostenbesparende maatregelen, 
zoals re-integratiebevorderende maatregelen en het 
instellen van bezwaar en beroep tegen beslissingen 
van het UWV. Ook maakt deze rekentool het mogelijk om 
snel en betrouwbaar onderzoeksrapporten te vervaar-
digen waarin de gevolgen van eigenrisicodragen voor 
Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden aangegeven. 
Tenslotte wordt de rekentool ook gebruikt om het totale 
bestand aan Ziektewet- en WGA-uitkeringen die voor 
rekening van de werkgever komen te beheren, zodat de 
werkgever er zeker van kan zijn dat voor al deze uitke-
ringen steeds tijdig alle mogelijke kostenbesparende 
maatregelen worden genomen.

WGA-scan

Ongeacht of u nu eigenrisicodrager bent of niet: 
als u een (middel)grote werkgever bent, hebben de 
beslissingen van het UWV over de Ziektewet- en 
WGA-uitkeringen van uw (ex-) werknemers voor u 
doorgaans zeer belangrijke gevolgen. Maar zijn die 

beslissingen wel juist? Pas na het maken van bezwaar 
kan dat worden geverifieerd. En maar al te vaak blijkt 
dan dat die beslissingen niet juist zijn. Werkgevers 
kunnen dan ook in veel gevallen zeer belangrijke 
besparingen realiseren door bezwaar te maken. 

De WGA-scan is er om voor een vaste prijs te onder-
zoeken of een beslissing omtrent de Ziektewet- of 
WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer juist is. Wij 
maken daarbij bezwaar tegen die beslissing, bestu-
deren de stukken die het UWV ons stuurt en adviseren 
u over de kans van slagen van het bezwaar. U beslist 
vervolgens of u de bezwaarprocedure wenst voort te 
zetten of in te trekken. 

Als advocaat ontvangen wij daarbij ook de stukken die 
medische gegevens van de (ex-) werknemer bevatten, 
zij het dat ten aanzien van die stukken voor ons dan 
in beginsel wel een geheimhoudingsverplichting ten 
opzichte van u als werkgever geldt. Bij de WGA-scan 
wordt door ons een verzekeringsarts als medisch 
adviseur ingeschakeld. Als de zaak daartoe aanleiding 
geeft schakelen wij ook nog een arbeidsdeskundig 
adviseur in.

Michèle Sonneveld 
(adviseur Ziektewet 
en WIA) onderzoekt 
de gevolgen die 
eigenrisicodragen 
(Ziektewet of WGA) 
voor u heeft.

mr. A.J.H.M. (Mirjam) 
Borgers-Leermakers

mr. W.A.A. (Wilan) 
van Kuijk 

mr. S.A. (Sanne) 
Wuisman

mr. S.J.M. (Saskia) 
Stoop

mr. C.A. (Corrie) 
van der Steen 

mr. M.H. (Mariëtta) 
Feiken

mr. N.W.J. (Nicole) van 
der Stokker-Welsink

mr. J.P.M. (Joop) 
van Zijl

mr. C.J.M. (Connie) 
de Wit

M.F. (Marja) 
Florax Rccm

C.A. (Cynthia) 
Chudaska Rccm

mr. L.K. (Liesbet) 
Wouterse

mr. J.M. (Annemarie) 
Lammers-Sigterman 

M. (Michèle) 
Sonneveld Rccm

De drie register case-
managers van Van Zijl 
Casemanagement: 
Cynthia Chudaska, 
Marja Florax en 
Michèle Sonneveld



Tegelijkertijd zijn de financiële belangen van de 
werkgever zeer groot. Eerst moet twee jaar lang het  
loon tijdens ziekte worden doorbetaald. Als 
de werkgever naar het oordeel van het UWV niet 
voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de 
arbeidsongeschikte werknemer, wordt de loondoor-
betalingsverplichting na die twee jaar nog eens met 
een jaar verlengd (loonsanctie). Voor (middel)grote 
werkgevers geldt dat de Ziektewetuitkering die aan de 
werknemer wordt toegekend als de arbeidsovereen-
komst binnen die twee jaar eindigt, ook voor rekening 
van de werkgever komt. En als het UWV na afloop van 
die twee jaar aan de werknemer een WGA-uitkering 
toekent, moet de (middel)grote werkgever voor de 
eerste tien jaar van die uitkering ook nog eens zeer fors 
betalen. De totale kosten zijn sterk afhankelijk van de 
omstandigheden, maar kunnen gemakkelijk oplopen tot 
wel zeven jaarsalarissen of enkele tonnen.

Werkgevers hebben dus een groot belang bij beperking 
van de enorme kosten die arbeidsongeschikte werk-
nemers veroorzaken. Ons kantoor beschikt als geen 
ander over de ervaring en de deskundigheid die nodig 
is om werkgevers te helpen belangrijke besparingen op 
deze kosten te realiseren.

De elf advocaten van ons kantoor zijn gespeciali-
seerd in de advisering en de begeleiding van werk-
gevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werk-
nemersverzekeringen en de loonheffing. Daarnaast 
kunnen de cliënten van ons kantoor beschikken over 
de diensten van de drie register casemanagers van 
Van Zijl Casemanagement. Deze casemanagers zijn 
gespecialiseerd in het reduceren van de kosten van 
arbeidsongeschikte werknemers. De gecombineerde 
dienstverlening van advocaten en casemanagers is 
uniek. Onze advocaten en casemanagers zetten hun 
gezamenlijke ervaring en deskundigheid graag in om 
ook de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemers 
te beperken.

Daarbij kunt u desgewenst gebruik maken van één van 
de speciale vormen van dienstverlening die wij daartoe 
voor u ontwikkelden.

Casemanagement

De register casemanagers van Van Zijl Case-
management kunnen u natuurlijk van dienst zijn, door 
te doen waarvoor zij in eerste instantie zijn opgeleid: 
het begeleiden van het ziekteverzuim van de arbeids-
ongeschikte werknemer gedurende de eerste 104 
weken en daarna. Onze casemanager fungeert als 
contactpersoon tussen u als werkgever, de werknemer, 
de bedrijfsarts en andere betrokkenen zoals het UWV 
en het re-integratiebedrijf. De inschakeling van één 
van onze casemanagers heeft niet alleen als doel 
om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het 
werk te krijgen, maar ook om kansen te benutten 
tot vermindering van de kosten van loondoorbetaling 

door uitkeringen te verkrijgen die met het door te 
betalen loon kunnen worden verrekend, loonsancties 
te voorkomen en (indien mogelijk) toekenning van 
een WGA-uitkering te voorkomen. De casemanagers 
van Van Zijl Casemanagement werken steeds onder 
verantwoordelijkheid van één van de advocaten van 
ons kantoor. Die advocaat kan daardoor direct worden 
ingeschakeld als problemen ontstaan in de relatie met 
de werknemer, het UWV of de bedrijfsarts.

Re-integratiecheck

Niet altijd zult u zich kunnen of willen veroorloven om de 
re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer in 
zijn geheel door één van onze register casemanagers 
te laten begeleiden. Ook dan kunnen onze casemana-
gers u echter helpen bij het beperken van de kosten 
van uw arbeidsongeschikte werknemer met behulp 
van de ‘re-integratiecheck”. Eén van onze casemana-
gers bestudeert dan uw re-integratiedossier en geeft 
u advies over de kansen en bedreigingen. Na afloop 
weet u hoe u met de re-integratie verder moet gaan. 
De kosten van de re-integratiecheck bedragen slechts 
€160 exclusief omzetbelasting.

Onderzoek eigenrisicodragen

Voor (middel)grote werkgever levert de Ziektewet- of 
WGA-uitkering van een (ex-) werknemer in de meeste 
gevallen zeer hoge kosten op. De werkgever heeft 
daarbij echter een keuze. Hij kan er voor kiezen om de 
uitkering als eigenrisicodrager zelf te betalen, hetgeen 
in elk geval bij de WGA-uitkering in de praktijk betekent 
dat dit risico bij een verzekeraar wordt verzekerd. Is de 
werkgever geen eigenrisicodrager, dan leidt de toeken-
ning van een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering aan 
een (ex-) werknemer er toe dat de gedifferentieerde 
premie die de werkgever aan de belastingdienst moet 
betalen fors wordt verhoogd. Een goede strategische 
keuze voor het eigenrisicodragerschap (en het moment 
van ingang en/of einde daarvan) kan leiden tot zeer 
hoge besparingen op de kosten van deze uitkeringen.

Ons kantoor kan voor u een onderzoek doen dat alle 
informatie in beeld brengt die nodig is om al dan niet 
eigenrisicodrager te worden. De beslissing om wel of 
niet eigenrisicodrager te worden neemt u vervolgens in 
overleg met uw assurantietussenpersoon, die op basis 
van ons onderzoeksrapport direct offertes kan 

opvragen bij verzekeraars en de meest passende 
verzekeringsvorm voor u kan zoeken. Juist omdat wij 
niet adviseren over de bijbehorende verzekeringen, 
kunt u er van op aan dat de informatie in ons onder-
zoeksrapport niet gekleurd wordt door enig ander 
belang dan het uwe.

Het onderzoek naar de voor- en nadelen die eigenrisi-
codragen voor u in uw concrete situatie heeft, kunnen 
wij voor u verrichten voor een vaste prijs.

Kiest u er voor om eigenrisicodrager te worden? Dan 
kunnen de casemanagers van Van Zijl Casemanagement 
u ondersteunen bij het inrichten van processen binnen 
uw onderneming of organisatie betreffende regulier 
verzuim, Ziektewet of WGA.

Controle premiebesluiten

Bent u geen eigenrisicodrager voor én de Ziektewet 
én de WGA, dan ontvangt u jaarlijks aan het einde 
van het jaar een beslissing waarbij het percen-
tage wordt vastgesteld van de gedifferentieerde 
premie Werkhervattingskas die u het volgende jaar 
aan de belastingdienst moet betalen. Controle van 
deze premiebesluiten blijkt in de praktijk dringend 
gewenst. Vaak blijkt daarbij dat bepaalde Ziektewet- 
of WGA-uitkeringen ten onrechte mee worden geteld 
bij de berekening van de hoogte van de gedifferenti-
eerde premie. Nogal eens hebben deze uitkeringen 
dan ook in het verleden al ten onrechte geleid tot een 

verhoging van de gedifferentieerde premie. Vaak lukt 
het om dan ook die verhogingen nog terug te draaien. 
In het verleden hebben wij voor veel werkgevers op die 
manier al met beperkte kosten zeer hoge besparingen 
gerealiseerd.

Ook de controle van premiebesluiten kunnen wij voor u 
verrichten tegen een vaste prijs.

Reken- en beheertool 

Voor onze dienstverlening op het gebied van Ziektewet 
en WIA ontwikkelden wij in eigen beheer een rekentool 
waarmee snel de mogelijke financiële gevolgen voor 
de werkgever van een toekenning van een Ziektewet- 
of WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer over een 
reeks van jaren kunnen doorrekenen. Deze rekentool 
stelt ons in staat om u snel en goed te adviseren 
over het inzetten van kostenbesparende maatregelen, 
zoals re-integratiebevorderende maatregelen en het 
instellen van bezwaar en beroep tegen beslissingen 
van het UWV. Ook maakt deze rekentool het mogelijk om 
snel en betrouwbaar onderzoeksrapporten te vervaar-
digen waarin de gevolgen van eigenrisicodragen voor 
Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden aangegeven. 
Tenslotte wordt de rekentool ook gebruikt om het totale 
bestand aan Ziektewet- en WGA-uitkeringen die voor 
rekening van de werkgever komen te beheren, zodat de 
werkgever er zeker van kan zijn dat voor al deze uitke-
ringen steeds tijdig alle mogelijke kostenbesparende 
maatregelen worden genomen.

WGA-scan

Ongeacht of u nu eigenrisicodrager bent of niet: 
als u een (middel)grote werkgever bent, hebben de 
beslissingen van het UWV over de Ziektewet- en 
WGA-uitkeringen van uw (ex-) werknemers voor u 
doorgaans zeer belangrijke gevolgen. Maar zijn die 

beslissingen wel juist? Pas na het maken van bezwaar 
kan dat worden geverifieerd. En maar al te vaak blijkt 
dan dat die beslissingen niet juist zijn. Werkgevers 
kunnen dan ook in veel gevallen zeer belangrijke 
besparingen realiseren door bezwaar te maken. 

De WGA-scan is er om voor een vaste prijs te onder-
zoeken of een beslissing omtrent de Ziektewet- of 
WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer juist is. Wij 
maken daarbij bezwaar tegen die beslissing, bestu-
deren de stukken die het UWV ons stuurt en adviseren 
u over de kans van slagen van het bezwaar. U beslist 
vervolgens of u de bezwaarprocedure wenst voort te 
zetten of in te trekken. 

Als advocaat ontvangen wij daarbij ook de stukken die 
medische gegevens van de (ex-) werknemer bevatten, 
zij het dat ten aanzien van die stukken voor ons dan 
in beginsel wel een geheimhoudingsverplichting ten 
opzichte van u als werkgever geldt. Bij de WGA-scan 
wordt door ons een verzekeringsarts als medisch 
adviseur ingeschakeld. Als de zaak daartoe aanleiding 
geeft schakelen wij ook nog een arbeidsdeskundig 
adviseur in.
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Tegelijkertijd zijn de financiële belangen van de 
werkgever zeer groot. Eerst moet twee jaar lang het  
loon tijdens ziekte worden doorbetaald. Als 
de werkgever naar het oordeel van het UWV niet 
voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de 
arbeidsongeschikte werknemer, wordt de loondoor-
betalingsverplichting na die twee jaar nog eens met 
een jaar verlengd (loonsanctie). Voor (middel)grote 
werkgevers geldt dat de Ziektewetuitkering die aan de 
werknemer wordt toegekend als de arbeidsovereen-
komst binnen die twee jaar eindigt, ook voor rekening 
van de werkgever komt. En als het UWV na afloop van 
die twee jaar aan de werknemer een WGA-uitkering 
toekent, moet de (middel)grote werkgever voor de 
eerste tien jaar van die uitkering ook nog eens zeer fors 
betalen. De totale kosten zijn sterk afhankelijk van de 
omstandigheden, maar kunnen gemakkelijk oplopen tot 
wel zeven jaarsalarissen of enkele tonnen.

Werkgevers hebben dus een groot belang bij beperking 
van de enorme kosten die arbeidsongeschikte werk-
nemers veroorzaken. Ons kantoor beschikt als geen 
ander over de ervaring en de deskundigheid die nodig 
is om werkgevers te helpen belangrijke besparingen op 
deze kosten te realiseren.

De elf advocaten van ons kantoor zijn gespeciali-
seerd in de advisering en de begeleiding van werk-
gevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werk-
nemersverzekeringen en de loonheffing. Daarnaast 
kunnen de cliënten van ons kantoor beschikken over 
de diensten van de drie register casemanagers van 
Van Zijl Casemanagement. Deze casemanagers zijn 
gespecialiseerd in het reduceren van de kosten van 
arbeidsongeschikte werknemers. De gecombineerde 
dienstverlening van advocaten en casemanagers is 
uniek. Onze advocaten en casemanagers zetten hun 
gezamenlijke ervaring en deskundigheid graag in om 
ook de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemers 
te beperken.

Daarbij kunt u desgewenst gebruik maken van één van 
de speciale vormen van dienstverlening die wij daartoe 
voor u ontwikkelden.

Casemanagement

De register casemanagers van Van Zijl Case-
management kunnen u natuurlijk van dienst zijn, door 
te doen waarvoor zij in eerste instantie zijn opgeleid: 
het begeleiden van het ziekteverzuim van de arbeids-
ongeschikte werknemer gedurende de eerste 104 
weken en daarna. Onze casemanager fungeert als 
contactpersoon tussen u als werkgever, de werknemer, 
de bedrijfsarts en andere betrokkenen zoals het UWV 
en het re-integratiebedrijf. De inschakeling van één 
van onze casemanagers heeft niet alleen als doel 
om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het 
werk te krijgen, maar ook om kansen te benutten 
tot vermindering van de kosten van loondoorbetaling 

door uitkeringen te verkrijgen die met het door te 
betalen loon kunnen worden verrekend, loonsancties 
te voorkomen en (indien mogelijk) toekenning van 
een WGA-uitkering te voorkomen. De casemanagers 
van Van Zijl Casemanagement werken steeds onder 
verantwoordelijkheid van één van de advocaten van 
ons kantoor. Die advocaat kan daardoor direct worden 
ingeschakeld als problemen ontstaan in de relatie met 
de werknemer, het UWV of de bedrijfsarts.

Re-integratiecheck

Niet altijd zult u zich kunnen of willen veroorloven om de 
re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemer in 
zijn geheel door één van onze register casemanagers 
te laten begeleiden. Ook dan kunnen onze casemana-
gers u echter helpen bij het beperken van de kosten 
van uw arbeidsongeschikte werknemer met behulp 
van de ‘re-integratiecheck”. Eén van onze casemana-
gers bestudeert dan uw re-integratiedossier en geeft 
u advies over de kansen en bedreigingen. Na afloop 
weet u hoe u met de re-integratie verder moet gaan. 
De kosten van de re-integratiecheck bedragen slechts 
€160 exclusief omzetbelasting.

Onderzoek eigenrisicodragen

Voor (middel)grote werkgever levert de Ziektewet- of 
WGA-uitkering van een (ex-) werknemer in de meeste 
gevallen zeer hoge kosten op. De werkgever heeft 
daarbij echter een keuze. Hij kan er voor kiezen om de 
uitkering als eigenrisicodrager zelf te betalen, hetgeen 
in elk geval bij de WGA-uitkering in de praktijk betekent 
dat dit risico bij een verzekeraar wordt verzekerd. Is de 
werkgever geen eigenrisicodrager, dan leidt de toeken-
ning van een Ziektewetuitkering of WGA-uitkering aan 
een (ex-) werknemer er toe dat de gedifferentieerde 
premie die de werkgever aan de belastingdienst moet 
betalen fors wordt verhoogd. Een goede strategische 
keuze voor het eigenrisicodragerschap (en het moment 
van ingang en/of einde daarvan) kan leiden tot zeer 
hoge besparingen op de kosten van deze uitkeringen.

Ons kantoor kan voor u een onderzoek doen dat alle 
informatie in beeld brengt die nodig is om al dan niet 
eigenrisicodrager te worden. De beslissing om wel of 
niet eigenrisicodrager te worden neemt u vervolgens in 
overleg met uw assurantietussenpersoon, die op basis 
van ons onderzoeksrapport direct offertes kan 

opvragen bij verzekeraars en de meest passende 
verzekeringsvorm voor u kan zoeken. Juist omdat wij 
niet adviseren over de bijbehorende verzekeringen, 
kunt u er van op aan dat de informatie in ons onder-
zoeksrapport niet gekleurd wordt door enig ander 
belang dan het uwe.

Het onderzoek naar de voor- en nadelen die eigenrisi-
codragen voor u in uw concrete situatie heeft, kunnen 
wij voor u verrichten voor een vaste prijs.

Kiest u er voor om eigenrisicodrager te worden? Dan 
kunnen de casemanagers van Van Zijl Casemanagement 
u ondersteunen bij het inrichten van processen binnen 
uw onderneming of organisatie betreffende regulier 
verzuim, Ziektewet of WGA.

Controle premiebesluiten

Bent u geen eigenrisicodrager voor én de Ziektewet 
én de WGA, dan ontvangt u jaarlijks aan het einde 
van het jaar een beslissing waarbij het percen-
tage wordt vastgesteld van de gedifferentieerde 
premie Werkhervattingskas die u het volgende jaar 
aan de belastingdienst moet betalen. Controle van 
deze premiebesluiten blijkt in de praktijk dringend 
gewenst. Vaak blijkt daarbij dat bepaalde Ziektewet- 
of WGA-uitkeringen ten onrechte mee worden geteld 
bij de berekening van de hoogte van de gedifferenti-
eerde premie. Nogal eens hebben deze uitkeringen 
dan ook in het verleden al ten onrechte geleid tot een 

verhoging van de gedifferentieerde premie. Vaak lukt 
het om dan ook die verhogingen nog terug te draaien. 
In het verleden hebben wij voor veel werkgevers op die 
manier al met beperkte kosten zeer hoge besparingen 
gerealiseerd.

Ook de controle van premiebesluiten kunnen wij voor u 
verrichten tegen een vaste prijs.

Reken- en beheertool 

Voor onze dienstverlening op het gebied van Ziektewet 
en WIA ontwikkelden wij in eigen beheer een rekentool 
waarmee snel de mogelijke financiële gevolgen voor 
de werkgever van een toekenning van een Ziektewet- 
of WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer over een 
reeks van jaren kunnen doorrekenen. Deze rekentool 
stelt ons in staat om u snel en goed te adviseren 
over het inzetten van kostenbesparende maatregelen, 
zoals re-integratiebevorderende maatregelen en het 
instellen van bezwaar en beroep tegen beslissingen 
van het UWV. Ook maakt deze rekentool het mogelijk om 
snel en betrouwbaar onderzoeksrapporten te vervaar-
digen waarin de gevolgen van eigenrisicodragen voor 
Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden aangegeven. 
Tenslotte wordt de rekentool ook gebruikt om het totale 
bestand aan Ziektewet- en WGA-uitkeringen die voor 
rekening van de werkgever komen te beheren, zodat de 
werkgever er zeker van kan zijn dat voor al deze uitke-
ringen steeds tijdig alle mogelijke kostenbesparende 
maatregelen worden genomen.

WGA-scan

Ongeacht of u nu eigenrisicodrager bent of niet: 
als u een (middel)grote werkgever bent, hebben de 
beslissingen van het UWV over de Ziektewet- en 
WGA-uitkeringen van uw (ex-) werknemers voor u 
doorgaans zeer belangrijke gevolgen. Maar zijn die 

beslissingen wel juist? Pas na het maken van bezwaar 
kan dat worden geverifieerd. En maar al te vaak blijkt 
dan dat die beslissingen niet juist zijn. Werkgevers 
kunnen dan ook in veel gevallen zeer belangrijke 
besparingen realiseren door bezwaar te maken. 

De WGA-scan is er om voor een vaste prijs te onder-
zoeken of een beslissing omtrent de Ziektewet- of 
WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer juist is. Wij 
maken daarbij bezwaar tegen die beslissing, bestu-
deren de stukken die het UWV ons stuurt en adviseren 
u over de kans van slagen van het bezwaar. U beslist 
vervolgens of u de bezwaarprocedure wenst voort te 
zetten of in te trekken. 

Als advocaat ontvangen wij daarbij ook de stukken die 
medische gegevens van de (ex-) werknemer bevatten, 
zij het dat ten aanzien van die stukken voor ons dan 
in beginsel wel een geheimhoudingsverplichting ten 
opzichte van u als werkgever geldt. Bij de WGA-scan 
wordt door ons een verzekeringsarts als medisch 
adviseur ingeschakeld. Als de zaak daartoe aanleiding 
geeft schakelen wij ook nog een arbeidsdeskundig 
adviseur in.
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De arbeidsongeschikte werknemer‘  ’Weinig problemen bezorgen de werkgever zoveel zorgen, 
overlast en schade als de arbeidsongeschiktheid van een 
werknemer. De wetgeving op dit gebied is bijzonder complex 
omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer 
(loondoorbetaling, opzegbescherming), de uitkeringsrechten 
van de werknemer (Ziektewetuitkering, WIA-uitkering) en de 
financiering van die uitkeringen door de werkgever (gediffe-
rentieerde premie, eigenrisicodragen) op soms onverwachte 
wijze op elkaar inwerken. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact 
op met mr. J.P.M. (Joop) van Zijl of met M. 
(Michèle) Sonneveld Rccm.

Postbus 1095
5004 BB  Tilburg
Korvelseweg 142
5025 JL  Tilburg

T (013) 463 55 99
F (013) 463 22 66

E mail@kantoormrvanzijl.nl
I www.kantoormrvanzijl.nl

Partijdig en onafhankelijk

Bij alle diensten die wij voor u verrichten kunt u er van 
verzekerd zijn dat wij geen ander belang dienen dan het 
uwe. Als advocaat zijn wij niet alleen partijdig maar ook 
volstrekt onafhankelijk. Met name bemiddelen wij niet 
in assurantiën (en wij adviseren daar ook niet over). 
Ook houden wij ons niet bezig met arbodienstverlening, 
waardoor wij namens u met een kritische blik kunnen 
blijven kijken naar het werk van bijvoorbeeld de bedrijfs-
arts of het re-integratiebedrijf.
 
Hoewel het bij sommige werkzaamheden mogelijk 
is om een vaste prijs af te spreken voor bepaalde 
met name te noemen werkzaamheden, berekenen 
wij onze kosten als regel op basis van bestede tijd 
tegen een met u vooraf overeengekomen uurtarief. 
Deze werkwijze maakt het mogelijk dat wij onze  
werkzaamheden niet alleen op elk gewenst moment 
kunnen aanvangen, maar ook dat u deze werkzaam-
heden ook op elk gewenst moment weer kunt beëin-
digen. Bij het in rekening brengen van de bestede tijd 
nemen wij maximale transparantie in acht door bij elke 

declaratie een volledige specificatie te verstrekken 
waarin wordt verantwoord door wie op welk moment 
welke tijd is besteed aan de uitvoering van uw opdracht, 
met een exacte omschrijving van de verrichte werk-
zaamheden.

Wij gaan graag verder waar het 
voor u ophoudt!

Ook als u zelf diensten op dit gebied verleent, stellen wij 
deze kennis en ervaring graag in dienst van uw cliënten. 
Wij gaan graag verder, waar u vindt dat het voor u op 
moet houden en respecteren daarbij vanzelfsprekend de 
relatie tussen u en uw cliënten. 

De WGA-scan verrichten wij voor een vaste prijs, 
waarin ook de kosten van de rapportage van de 
medisch adviseur en eventueel de arbeidsdeskundig 
adviseur zijn begrepen. Ook voor het voortzetten van 
de bezwaarprocedure kan een vaste prijs worden 
afgesproken.  

Desgewenst berekenen wij voor u eerst het financiële 
belang dat u hebt bij de beslissing waartegen bezwaar 
moet worden gemaakt. Bij uw beslissing om wel of niet 
gebruik te maken van de WGA-scan kunt u daar dan 
rekening mee houden.

Bezwaar en beroep tegen beslissingen 
van het UWV

Waar zinvol en mogelijk maken wij bezwaar tegen 
beslissingen van het UWV en voeren wij daarover 
procedures bij de rechtbank en Centrale Raad van 
Beroep. Wij durven te zeggen dat er geen advoca-
tenkantoor is dat meer ervaring heeft met het namens 
werkgevers voeren van procedures tegen het UWV 
betreffende Ziektewet- en WGA-beslissingen van (ex-) 
werknemers dan ons kantoor. 

Gedifferentieerde premie berekenen

Op onze website vindt u een rekenmodule, waarmee 
u de hoogte van de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas kunt berekenen. Deze premie 
betaalt u aan de belastingdienst als u geen eigenrisi-
codrager bent voor de Ziektewet en/of voor de WGA.

 Arbeidsrecht abonnement© 

Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© 
ontvangen vijftien maal per jaar onze nieuwsbrief 
“Arbeidsrecht Actueel” met daarin artikelen over 
actuele onderwerpen op het gebied van het arbeids-
recht, de premieheffing werknemersverzekeringen en 
de loonheffing. Mochten er zaken zijn die voor u als 
werkgever of als adviseur van werkgevers van belang 
zijn en die niet kunnen wachten tot de volgende 
nieuwsbrief, dan zenden wij u als deelnemer aan het 
arbeidsrecht abon nement© per E-mail tips en waar-
schuwingen. Ook kunt u ons een aantal malen per jaar 
bellen voor korte beantwoording van vragen op het 
gebied van het arbeidsrecht, de premie heffing werkne-
mersverzekeringen en de loonheffing. Verder hebt u als 
deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© recht 
op toegang tot een besloten deel van onze website met 

onder meer modellen voor arbeidsovereenkomsten. 
En last but not least hebt u bij inschakeling van onze 
advocaten of casemanagers recht op een korting van 
10% op het geldende uurtarief. 

De kosten van het arbeidsrecht abonnement© 
bedragen slechts € 100,00 exclusief omzet belasting 
per kalenderjaar.

Vaktechnisch overleg arbeidsrecht 
en sociale verzekeringen

Vier maal per jaar (begin maart, begin juni, begin 
september en begin december) organiseert ons kantoor 
op acht plaatsen in het land (Tilburg, Soest, Zwolle, 
Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes en Akersloot) 
tijdens een middagbijeenkomst overleg met groepen 

cliënten (minimaal 15, maximaal 25 personen). De 
deelnemers (vaak accountant, belastingadviseur, 
hoofd loonadministratie of personeelsmanager) 
hebben met elkaar gemeen dat zij in hun werk op een 
bepaald niveau met het arbeidsrecht en de werkne-
mersverzekeringen te maken hebben en dat zij van 
de ontwikkelingen op deze gebieden op de hoogte 
wensen te blijven. Tijdens het overleg worden aller-
eerst onderwerpen besproken die door de deelnemers 
zelf naar voren worden gebracht. Daarnaast worden 
door ons kantoor de actualiteiten van de voorgaande 
drie maanden behandeld. De vragen en actualiteiten 
hebben doorgaans voor een belangrijk deel ook betrek-
king op arbeidsongeschikte werknemers.

Studiebijeenkomsten

Regelmatig organiseert 
ons kantoor voor 
cliënten en relaties 
studiebijeenkomsten 
over actuele onder-
werpen op het gebied 
van het arbeidsrecht 
en de werknemers-
verzekeringen. Vaak 
houden de onderwerpen 
verband met de proble-
matiek van de arbeidson-
geschikte werknemer.
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Vormen het arbeidsrecht en de 

sociale verzekeringen niet uw 

eigenlijke werkgebied, maar hebt 

u er in uw werk wel regelmatig 

mee te maken? Dan zult u gemerkt 

hebben hoe lastig het is om op dit 

gebied op de hoogte te blijven. De 

ontwikkelingen gaan vaak snel en 

de gevolgen voor uw eigen praktijk 

zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u voortdurend op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Wilt 

u in de gelegenheid zijn om vragen te stellen en om te overleggen 

over “cases” uit uw eigen praktijk? Wilt u leren van de ervaring van 

anderen die misschien met dezelfde vragen worstelen?

Dan is het “vaktechnisch overleg” wat voor u. Ook in 2017 organi-

seert Kantoor Mr. van Zijl advocaten vier maal per jaar een middag-

bijeenkomst (14.00 uur tot 17.15 uur) waarin onder leiding van mr. 

J.P.M. (Joop) van Zijl vaktechnisch overleg plaatsvindt met anderen 

die zich in een soortgelijke positie bevinden als u zelf. Tijdens het 

vaktechnisch overleg zullen allereerst onderwerpen besproken 

worden die door de deelnemers zelf naar voren worden gebracht. 

Daarnaast zullen onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht 

en de werknemersverzekeringen worden besproken die door ons 

kantoor aan de hand van de actualiteit aan de orde zullen worden 

gesteld.

Vaktechnisch overleg wordt georganiseerd in maart, juni, 

september en december op acht locaties verspreid over het land: 

Tilburg, Soest, Zwolle, Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes 

en Akersloot. Per locatie zullen maximaal 25 personen aan het 

vaktechnisch overleg kunnen deelnemen.
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De arbeidsongeschikte werknemer‘  ’Weinig problemen bezorgen de werkgever zoveel zorgen, 
overlast en schade als de arbeidsongeschiktheid van een 
werknemer. De wetgeving op dit gebied is bijzonder complex 
omdat de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer 
(loondoorbetaling, opzegbescherming), de uitkeringsrechten 
van de werknemer (Ziektewetuitkering, WIA-uitkering) en de 
financiering van die uitkeringen door de werkgever (gediffe-
rentieerde premie, eigenrisicodragen) op soms onverwachte 
wijze op elkaar inwerken. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact 
op met mr. J.P.M. (Joop) van Zijl of met M. 
(Michèle) Sonneveld Rccm.

Postbus 1095
5004 BB  Tilburg
Korvelseweg 142
5025 JL  Tilburg

T (013) 463 55 99
F (013) 463 22 66

E mail@kantoormrvanzijl.nl
I www.kantoormrvanzijl.nl

Partijdig en onafhankelijk

Bij alle diensten die wij voor u verrichten kunt u er van 
verzekerd zijn dat wij geen ander belang dienen dan het 
uwe. Als advocaat zijn wij niet alleen partijdig maar ook 
volstrekt onafhankelijk. Met name bemiddelen wij niet 
in assurantiën (en wij adviseren daar ook niet over). 
Ook houden wij ons niet bezig met arbodienstverlening, 
waardoor wij namens u met een kritische blik kunnen 
blijven kijken naar het werk van bijvoorbeeld de bedrijfs-
arts of het re-integratiebedrijf.
 
Hoewel het bij sommige werkzaamheden mogelijk 
is om een vaste prijs af te spreken voor bepaalde 
met name te noemen werkzaamheden, berekenen 
wij onze kosten als regel op basis van bestede tijd 
tegen een met u vooraf overeengekomen uurtarief. 
Deze werkwijze maakt het mogelijk dat wij onze  
werkzaamheden niet alleen op elk gewenst moment 
kunnen aanvangen, maar ook dat u deze werkzaam-
heden ook op elk gewenst moment weer kunt beëin-
digen. Bij het in rekening brengen van de bestede tijd 
nemen wij maximale transparantie in acht door bij elke 

declaratie een volledige specificatie te verstrekken 
waarin wordt verantwoord door wie op welk moment 
welke tijd is besteed aan de uitvoering van uw opdracht, 
met een exacte omschrijving van de verrichte werk-
zaamheden.

Wij gaan graag verder waar het 
voor u ophoudt!

Ook als u zelf diensten op dit gebied verleent, stellen wij 
deze kennis en ervaring graag in dienst van uw cliënten. 
Wij gaan graag verder, waar u vindt dat het voor u op 
moet houden en respecteren daarbij vanzelfsprekend de 
relatie tussen u en uw cliënten. 

De WGA-scan verrichten wij voor een vaste prijs, 
waarin ook de kosten van de rapportage van de 
medisch adviseur en eventueel de arbeidsdeskundig 
adviseur zijn begrepen. Ook voor het voortzetten van 
de bezwaarprocedure kan een vaste prijs worden 
afgesproken.  

Desgewenst berekenen wij voor u eerst het financiële 
belang dat u hebt bij de beslissing waartegen bezwaar 
moet worden gemaakt. Bij uw beslissing om wel of niet 
gebruik te maken van de WGA-scan kunt u daar dan 
rekening mee houden.

Bezwaar en beroep tegen beslissingen 
van het UWV

Waar zinvol en mogelijk maken wij bezwaar tegen 
beslissingen van het UWV en voeren wij daarover 
procedures bij de rechtbank en Centrale Raad van 
Beroep. Wij durven te zeggen dat er geen advoca-
tenkantoor is dat meer ervaring heeft met het namens 
werkgevers voeren van procedures tegen het UWV 
betreffende Ziektewet- en WGA-beslissingen van (ex-) 
werknemers dan ons kantoor. 

Gedifferentieerde premie berekenen

Op onze website vindt u een rekenmodule, waarmee 
u de hoogte van de gedifferentieerde premie 
Werkhervattingskas kunt berekenen. Deze premie 
betaalt u aan de belastingdienst als u geen eigenrisi-
codrager bent voor de Ziektewet en/of voor de WGA.

 Arbeidsrecht abonnement© 

Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© 
ontvangen vijftien maal per jaar onze nieuwsbrief 
“Arbeidsrecht Actueel” met daarin artikelen over 
actuele onderwerpen op het gebied van het arbeids-
recht, de premieheffing werknemersverzekeringen en 
de loonheffing. Mochten er zaken zijn die voor u als 
werkgever of als adviseur van werkgevers van belang 
zijn en die niet kunnen wachten tot de volgende 
nieuwsbrief, dan zenden wij u als deelnemer aan het 
arbeidsrecht abon nement© per E-mail tips en waar-
schuwingen. Ook kunt u ons een aantal malen per jaar 
bellen voor korte beantwoording van vragen op het 
gebied van het arbeidsrecht, de premie heffing werkne-
mersverzekeringen en de loonheffing. Verder hebt u als 
deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© recht 
op toegang tot een besloten deel van onze website met 

onder meer modellen voor arbeidsovereenkomsten. 
En last but not least hebt u bij inschakeling van onze 
advocaten of casemanagers recht op een korting van 
10% op het geldende uurtarief. 

De kosten van het arbeidsrecht abonnement© 
bedragen slechts € 100,00 exclusief omzet belasting 
per kalenderjaar.

Vaktechnisch overleg arbeidsrecht 
en sociale verzekeringen

Vier maal per jaar (begin maart, begin juni, begin 
september en begin december) organiseert ons kantoor 
op acht plaatsen in het land (Tilburg, Soest, Zwolle, 
Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes en Akersloot) 
tijdens een middagbijeenkomst overleg met groepen 
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zelf naar voren worden gebracht. Daarnaast worden 
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Studiebijeenkomsten

Regelmatig organiseert 
ons kantoor voor 
cliënten en relaties 
studiebijeenkomsten 
over actuele onder-
werpen op het gebied 
van het arbeidsrecht 
en de werknemers-
verzekeringen. Vaak 
houden de onderwerpen 
verband met de proble-
matiek van de arbeidson-
geschikte werknemer.

VAKTECHNISCH 

OVERLEG

Arbeidsrecht en  

sociale verzekeringen ’‘  

Postzegel  

niet

nodig

Kantoor Mr. van Zijl

Antwoordnummer 63004

5000 VE  Tilburg

2017

Vormen het arbeidsrecht en de 

sociale verzekeringen niet uw 

eigenlijke werkgebied, maar hebt 

u er in uw werk wel regelmatig 

mee te maken? Dan zult u gemerkt 

hebben hoe lastig het is om op dit 

gebied op de hoogte te blijven. De 

ontwikkelingen gaan vaak snel en 

de gevolgen voor uw eigen praktijk 

zijn niet steeds direct duidelijk.

Wilt u voortdurend op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen? Wilt 

u in de gelegenheid zijn om vragen te stellen en om te overleggen 

over “cases” uit uw eigen praktijk? Wilt u leren van de ervaring van 

anderen die misschien met dezelfde vragen worstelen?

Dan is het “vaktechnisch overleg” wat voor u. Ook in 2017 organi-

seert Kantoor Mr. van Zijl advocaten vier maal per jaar een middag-

bijeenkomst (14.00 uur tot 17.15 uur) waarin onder leiding van mr. 

J.P.M. (Joop) van Zijl vaktechnisch overleg plaatsvindt met anderen 

die zich in een soortgelijke positie bevinden als u zelf. Tijdens het 

vaktechnisch overleg zullen allereerst onderwerpen besproken 

worden die door de deelnemers zelf naar voren worden gebracht. 

Daarnaast zullen onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht 

en de werknemersverzekeringen worden besproken die door ons 

kantoor aan de hand van de actualiteit aan de orde zullen worden 

gesteld.

Vaktechnisch overleg wordt georganiseerd in maart, juni, 

september en december op acht locaties verspreid over het land: 

Tilburg, Soest, Zwolle, Dordrecht, Groningen, Eindhoven, Goes 

en Akersloot. Per locatie zullen maximaal 25 personen aan het 

vaktechnisch overleg kunnen deelnemen.

KVZ_10508_brochure_Vaktechn_overleg_Soc_verzek_2017_def.indd   1

17/06/16   16:32


