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Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter!

Ons kantoor beschikt over zeer uitgebreide ervaring en 
een werkelijk unieke deskundigheid op het gebied van het 
toetsen en aanvechten van WAO- en WIA-uitkeringen van 
werknemers. Om die ervaring en deskundigheid op een zo 
goed mogelijke manier aan u ter beschikking te stellen, 
ontwikkelden wij de “WGA-scan”.

Hoe werkt de WGA-scan?
Helaas is bij ontvangst van een beschikking over de 
WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer niet direct duidelijk 
of het instellen van bezwaar en beroep zinvol is. U hebt 
op dat moment immers nog geen (volledig) inzicht in de 
redenen van het UWV om die uitkering toe te kennen, voort 
te zetten of in te trekken. De WGA-scan houdt daarom in 
dat wij namens u bezwaar maken tegen de beslissing over 
de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer. Het UWV zendt 
ons dan de stukken die aan die beslissing ten grondslag 
hebben gelegen, inclusief de stukken die de medische 
gegevens bevatten. Ten aanzien van die stukken geldt voor 
ons een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van u, 
tenzij de werknemer het UWV toestemming geeft om die 
stukken aan u ter inzage te geven. Wij bestuderen die 
stukken en schakelen daarbij een medisch adviseur en zo 
nodig ook een arbeidsdeskundig adviseur in. Na ontvangst 
van de rapportages van deze beide deskundigen kunnen wij 
u berichten op welke gronden de beslissing van het UWV 
mogelijk kan worden aangevochten en wat de kans van 
slagen van voortzetting van het bezwaar is. Tevens kunnen 
wij u dan inzage geven in de kosten van voortzetting van 
het bezwaar en van het instellen van beroep bij de rechter 
tegen een afwijzende beslissing op het bezwaarschrift.

Wat kost de WGA-scan?
De WGA-scan voeren wij voor u uit voor een vaste prijs 
van €2.000 exclusief omzetbelasting. Dat is inclusief de 
kosten van de door ons in te schakelen medisch adviseur 
en arbeidsdeskundig adviseur. Indien alleen de inschake-
ling van een medisch adviseur noodzakelijk is, brengen 
wij u zelfs maar €1.250 exclusief omzetbelasting in 
rekening. Gaat het alleen om de toetsing of terecht geen 
IVA-uitkering is toegekend, dan is de inschakeling van een 
arbeidsdeskundig adviseur niet noodzakelijk.

Hoe kan ik een WGA-scan aanvragen?
Het aanvragen van een WGA-scan heeft alleen zin als u beschikt 
over een beslissing van het UWV over de WGA-uitkering van een 
(ex-) werknemer waarvan de bezwaartermijn van zes weken nog 
niet verstreken is. U kunt een kopie van die beslissing dan per post, 
per fax of per e-mail aan ons toezenden, met het verzoek daarop 
een WGA-scan uit te voeren. Wij bevestigen u de ontvangst van de 
beslissing. Tegelijkertijd bevestigen wij u de voorwaarden waaron-
der wij de WGA-scan voor u zullen uitvoeren. In verband met het 
verstrijken van de bezwaartermijn is van belang dat u er op toeziet 
dat onze ontvangstbevestiging tijdig in uw bezit is. Alleen dan kunt 
u er van uitgaan dat wij namens u tijdig een bezwaarschrift bij het 
UWV indienen.

Let op: De WGA-scan wordt uitgevoerd op basis van een overeen-
komst van opdracht waarbij Kantoor Mr. van Zijl B.V. de opdracht-
nemer is. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor 
Mr. van Zijl B.V., die zijn gedeponeerd bij de KvK. te Tilburg onder 
nummer 983, zijn daarbij van toepassing. Een exemplaar van deze 
voorwaarden wordt u op verzoek gratis toegezonden. De voor-
waarden zijn ook op internet te raadplegen: www.kantoormrvanzijl.
nl. Elke aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag 
waarvoor de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met 
het bedrag van het eigen risico. Op onze dienstverlening is de 
Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl van ons kantoor.

Ook Ziektewetuitkeringen
Let op: vanaf 2014 hebben (middel)grote werkgevers een vergelijk-
baar financieel belang bij de toekenning van een Ziektewetuitkering 
aan een (ex-) werknemer die tijdens de eerste 104 weken van ziekte 
uit dienst is gegaan. Ook hier kunnen werkgevers eigenrisicodrager 
zijn en ook hier wordt vanaf 2014 een gedifferentieerde premie 
geheven van werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn. Op beslis-
singen tot toekenning van deze Ziektewetuitkeringen kan op verge-
lijkbare wijze een scan worden uitgevoerd.

Wat is een WGA scan?

Wat zijn de gevolgen?

Hoe werkt de WGA scan?

Wat kost de WGA scan?

Hoe aan te vragen?

WGA scan‘  ’Weet u dat een langdurig arbeidsongeschikte 

werknemer u als werkgever een bedrag kan 

kosten dat kan oplopen tot boven de zeven 

jaarsalarissen?* En dat het grootste deel 

van deze kosten wordt veroorzaakt doordat 

aan de werknemer na 104 weken ziekte een 

WGA-uitkering wordt toegekend? En dat u deze 

kosten ook verschuldigd wordt voor werknemers 

met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn 

gegaan indien de WGA-uitkering is toegekend 

na 1 januari 2012?

Wanneer en hoe wordt een WGA-uitkering 
aan de werkgever toegerekend?
• De WGA-uitkering wordt gedurende de 
eerste tien jaren aan de werkgever toegere-
kend. De loongerelateerde WGA-uitkering (die 
in de eerste drie tot 38 maanden wordt betaald) 
wordt helemaal aan de werkgever toegere-
kend. De WGA-loonaanvullingsuitkering of 
WGA-vervolguitkering (die daarna wordt betaald) 
wordt aan de werkgever toegerekend op basis 
van 70% van het minimumloon (minder als de 
werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is).

• De toerekening van de WGA-uitkering aan de 
werkgever geschiedt op één van de volgende twee 
manieren. Als de werkgever eigenrisicodrager is, 
moet hij de WGA-uitkering zelf betalen. Dat risico is 
doorgaans verzekerd, maar de toekenning van een 
WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer leidt bij wat 
grotere werkgevers op termijn vaak tot een verhoging 
van de premie. Als de werkgever geen eigenrisico-
drager is, leidt de toekenning van een WGA-uitkering 
aan een (ex-) werknemer twee jaar later tot een 
verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie die 
de werkgever aan het UWV moet betalen. De verhoging 
van de gedifferentieerde WGA-premie is erg duur. In de 
jaren 2011, 2012 en 2013 was de premiestijging hoger 
dan het dubbele van het uitkeringsbedrag. 
• Als een werkgever geen eigenrisicodrager is, hangt 
de mate waarin de WGA-uitkering de hoogte van de 
gedifferentieerde WGA-premie beïnvloedt af van de 
hoogte van de loonsom van de werkgever. Vanaf 2014 
geldt daarbij het volgende.

* Zie de video op www.vanzijlcasemanagement.nl.

Hoe kan ons kantoor u van dienst zijn bij het toetsen van de 
juistheid van een WGA-uitkering?‘ '



Van alle WIA-uitkeringen die het UWV toekent is ongeveer 
70% toegekend wegens volledige arbeidsongeschiktheid. 
In al die gevallen is het de vraag of de arbeidsongeschikt-
heid duurzaam is of niet, met andere woorden of een 
IVA-uitkering moet worden toegekend die u niets kost, 
dan wel een WGA-uitkering die u tien jaar lang grote 
kosten oplevert. Van duurzaamheid van de arbeidsonge-
schiktheid is sprake als uw (ex-) werknemer geen kans 
op herstel meer heeft, dan wel een niet meer dan geringe 
kans op herstel. Dan moet een IVA-uitkering worden toe-
gekend. Bij een meer dan geringe kans op herstel moet 
een WGA-uitkering worden toegekend.

Ook uw werknemer heeft belang bij toekenning van een 
IVA-uitkering omdat deze hoger (75% van het dagloon) 
is dan de WGA-uitkering (75% van het dagloon in de 
eerste twee maanden en 70% van het dagloon in de 
daarop volgende maanden). Van alle WIA-uitkeringen 
die zijn toegekend wegens volledige arbeidsongeschikt-
heid kent het UWV in ongeveer 30% van de gevallen een 
IVA-uitkering toe. In de andere 70% van de gevallen wordt 

Om een beslissing van het UWV tot toekenning of voort-
zetting van een WGA-uitkering op juistheid te kunnen 
controleren, moet u eerst de onderliggende stukken 
ontvangen (met name de rapportages van de verzeke-
ringsarts en de arbeidsdeskundige). Deze onderliggende 
stukken ontvangt u echter pas als u eerst bezwaar maakt. 
U kunt bezwaar maken binnen zes weken na toezending 
aan u van de beslissing van het UWV. Na ontvangst van 
de stukken krijgt u van het UWV vier weken de tijd om 
de gronden van het bezwaar aan te vullen. U hebt dan 
een medisch adviseur en soms ook een arbeidsdeskundig 
adviseur nodig om de motivering van het UWV te toetsen. 
Tenzij uw (ex-) werknemer het UWV daarvoor toestem-
ming geeft mag u de stukken die medische gegevens 
bevatten niet zelf inzien. In dat geval kan echter een 
gemachtigde die advocaat of arts is, dan wel bijzon-
dere toestemming krijgt van het UWV, deze medische 
gegevens toch namens u inzien, maar deze gemachtigde 
heeft dan ten opzichte van u wel een geheimhoudings-

Als uw werknemer ondanks de re-integratie-inspan-
ningen die u gepleegd hebt na 104 weken nog arbeids-
ongeschikt is, dan lijkt aan de toekenning van een 
WGA-uitkering niet veel te doen. En als de werknemer 
eenmaal een WGA-uitkering heeft, lijkt de voortzet-
ting daarvan een normale zaak waartegen niet veel te 
ondernemen is. Maar zo logisch of onvermijdelijk als de 
WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer 
vaak lijkt, is deze dat in werkelijkheid helemaal niet. 

Voor niet-eigenrisicodragers geldt dus het volgende:
• Voor kleine werkgevers leidt de aan de (ex-)werknemer 
toegekende WGA-uitkering niet tot een verhoging van de 
gedifferentieerde WGA- premie.

• Voor grote werkgevers leidt iedere WGA-uitkering 
van een (ex-) werknemer direct tot een (enorme) verhoging 
van de gedifferentieerde WGA-premie.

• Voor middelgrote werkgevers leidt de toekenning van 
een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer voor een 
deel tot verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie. 
Daarbij geldt: hoe dichter de loonsom van de werkgever 

een WGA-uitkering toegekend, die de (middel)grote 
werkgever veel geld kost. 

In de praktijk blijkt dat het UWV de beoordeling of de 
volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer al 
dan niet duurzaam is op een zeer gebrekkige wijze 
uitvoert. Tegen de beslissingen van het UWV betreffende 
de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer kunt u bij het 
UWV bezwaar maken. En tegen een afwijzende beslis-
sing van het UWV op dat bezwaarschrift kunt u beroep 
bij de rechtbank instellen. 

Veel vaker dan u zou denken blijkt een bezwaar of beroep 
tegen een beslissing over de WGA-uitkering van een 
volledig arbeidsongeschikte werknemer succesvol te 
kunnen zijn. Maar ook het controleren van de juistheid 
van een beslissing tot toekenning van een WGA-uitkering 
aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 
loont vaak de moeite.

verplichting ten aanzien van die medische gegevens.
Als geen beslissing betreffende het recht op 
WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer voorligt 
waartegen nog bezwaar gemaakt kan worden, dan kan 
een nieuwe beslissing vaak worden uitgelokt door het 
UWV te vragen om een herbeoordeling te doen en een 
nieuwe beslissing over het recht op WGA-uitkering van 
uw (ex-) werknemer op dat moment te nemen. “Tegen 
deze nieuwe beslissing kunt u dan bezwaar maken en zo 
kunt u de eventuele voortzetting van de WGA-uitkering 
alsnog op juistheid toetsen”. Het is sowieso verstandig 
om het UWV regelmatig te vragen een herbeoordeling 
te doen, aangezien het UWV maar zelden uit eigen 
beweging tot herbeoordeling overgaat (ook al had men 
zich bij de toekenning wel voorgenomen dat na een 
bepaalde tijd te doen). Het officiële beleid van het UWV 
is om alleen tot herbeoordeling over te gaan als de 
werknemer of werkgever daarom vraagt.

Aan uw (ex-) werknemer wordt een WGA-uitkering 
toegekend als hij gedeeltelijk (35-80%) arbeidsonge-
schikt is of als hij volledig (80-100%) maar niet duurzaam 
arbeidsongeschikt is. Aan een (ex-) werknemer die volledig 
en duurzaam arbeidsongeschikt is wordt een IVA-uitkering 
toegekend. Deze IVA-uitkering hoeft u als eigenrisico-
drager niet zelf te betalen en de IVA-uitkering beïnvloedt 
ook niet de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie 
die u moet betalen als u geen eigenrisicodrager bent.

de bovengrens met de grote werkgever nadert, hoe groter 
het deel van de gedifferentieerde WGA-premie dat wordt 
beïnvloed door de WGA-uitkering van de (ex-) werknemer.

Conclusie
Grote werkgevers hebben dus, of zij nu eigenrisicodrager 
zijn of niet, een groot financieel belang bij de toekenning 
van een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer. 
Het financiële belang van middelgrote werkgevers is 
afhankelijk van de hoogte van de loonsom (hoe hoger, 
hoe groter het belang). Kleine werkgevers verliezen vanaf 
2014 het directe financiële belang bij de toekenning van 
een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer.

Wat kunt u doen om de financiële gevolgen van de toekenning 
van een WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer te voorkomen?

Hoe kunt u controleren of het UWV terecht een WGA-uitkering 
heeft toegekend?
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Ons kantoor beschikt over zeer uitgebreide ervaring en 
een werkelijk unieke deskundigheid op het gebied van het 
toetsen en aanvechten van WAO- en WIA-uitkeringen van 
werknemers. Om die ervaring en deskundigheid op een zo 
goed mogelijke manier aan u ter beschikking te stellen, 
ontwikkelden wij de “WGA-scan”.

Hoe werkt de WGA-scan?
Helaas is bij ontvangst van een beschikking over de 
WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer niet direct duidelijk 
of het instellen van bezwaar en beroep zinvol is. U hebt 
op dat moment immers nog geen (volledig) inzicht in de 
redenen van het UWV om die uitkering toe te kennen, voort 
te zetten of in te trekken. De WGA-scan houdt daarom in 
dat wij namens u bezwaar maken tegen de beslissing over 
de WGA-uitkering van uw (ex-) werknemer. Het UWV zendt 
ons dan de stukken die aan die beslissing ten grondslag 
hebben gelegen, inclusief de stukken die de medische 
gegevens bevatten. Ten aanzien van die stukken geldt voor 
ons een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van u, 
tenzij de werknemer het UWV toestemming geeft om die 
stukken aan u ter inzage te geven. Wij bestuderen die 
stukken en schakelen daarbij een medisch adviseur en zo 
nodig ook een arbeidsdeskundig adviseur in. Na ontvangst 
van de rapportages van deze beide deskundigen kunnen wij 
u berichten op welke gronden de beslissing van het UWV 
mogelijk kan worden aangevochten en wat de kans van 
slagen van voortzetting van het bezwaar is. Tevens kunnen 
wij u dan inzage geven in de kosten van voortzetting van 
het bezwaar en van het instellen van beroep bij de rechter 
tegen een afwijzende beslissing op het bezwaarschrift.

Wat kost de WGA-scan?
De WGA-scan voeren wij voor u uit voor een vaste prijs 
van €2.000 exclusief omzetbelasting. Dat is inclusief de 
kosten van de door ons in te schakelen medisch adviseur 
en arbeidsdeskundig adviseur. Indien alleen de inschake-
ling van een medisch adviseur noodzakelijk is, brengen 
wij u zelfs maar €1.250 exclusief omzetbelasting in 
rekening. Gaat het alleen om de toetsing of terecht geen 
IVA-uitkering is toegekend, dan is de inschakeling van een 
arbeidsdeskundig adviseur niet noodzakelijk.

Hoe kan ik een WGA-scan aanvragen?
Het aanvragen van een WGA-scan heeft alleen zin als u beschikt 
over een beslissing van het UWV over de WGA-uitkering van een 
(ex-) werknemer waarvan de bezwaartermijn van zes weken nog 
niet verstreken is. U kunt een kopie van die beslissing dan per post, 
per fax of per e-mail aan ons toezenden, met het verzoek daarop 
een WGA-scan uit te voeren. Wij bevestigen u de ontvangst van de 
beslissing. Tegelijkertijd bevestigen wij u de voorwaarden waaron-
der wij de WGA-scan voor u zullen uitvoeren. In verband met het 
verstrijken van de bezwaartermijn is van belang dat u er op toeziet 
dat onze ontvangstbevestiging tijdig in uw bezit is. Alleen dan kunt 
u er van uitgaan dat wij namens u tijdig een bezwaarschrift bij het 
UWV indienen.

Let op: De WGA-scan wordt uitgevoerd op basis van een overeen-
komst van opdracht waarbij Kantoor Mr. van Zijl B.V. de opdracht-
nemer is. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor 
Mr. van Zijl B.V., die zijn gedeponeerd bij de KvK. te Tilburg onder 
nummer 983, zijn daarbij van toepassing. Een exemplaar van deze 
voorwaarden wordt u op verzoek gratis toegezonden. De voor-
waarden zijn ook op internet te raadplegen: www.kantoormrvanzijl.
nl. Elke aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het bedrag 
waarvoor de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met 
het bedrag van het eigen risico. Op onze dienstverlening is de 
Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met 
mr. J.P.M. (Joop) van Zijl van ons kantoor.

Ook Ziektewetuitkeringen
Let op: vanaf 2014 hebben (middel)grote werkgevers een vergelijk-
baar financieel belang bij de toekenning van een Ziektewetuitkering 
aan een (ex-) werknemer die tijdens de eerste 104 weken van ziekte 
uit dienst is gegaan. Ook hier kunnen werkgevers eigenrisicodrager 
zijn en ook hier wordt vanaf 2014 een gedifferentieerde premie 
geheven van werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn. Op beslis-
singen tot toekenning van deze Ziektewetuitkeringen kan op verge-
lijkbare wijze een scan worden uitgevoerd.

Wat is een WGA scan?

Wat zijn de gevolgen?

Hoe werkt de WGA scan?

Wat kost de WGA scan?

Hoe aan te vragen?

WGA scan‘  ’Weet u dat een langdurig arbeidsongeschikte 

werknemer u als werkgever een bedrag kan 

kosten dat kan oplopen tot boven de zeven 

jaarsalarissen?* En dat het grootste deel 

van deze kosten wordt veroorzaakt doordat 

aan de werknemer na 104 weken ziekte een 

WGA-uitkering wordt toegekend? En dat u deze 

kosten ook verschuldigd wordt voor werknemers 

met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn 

gegaan indien de WGA-uitkering is toegekend 

na 1 januari 2012?

Wanneer en hoe wordt een WGA-uitkering 
aan de werkgever toegerekend?
• De WGA-uitkering wordt gedurende de 
eerste tien jaren aan de werkgever toegere-
kend. De loongerelateerde WGA-uitkering (die 
in de eerste drie tot 38 maanden wordt betaald) 
wordt helemaal aan de werkgever toegere-
kend. De WGA-loonaanvullingsuitkering of 
WGA-vervolguitkering (die daarna wordt betaald) 
wordt aan de werkgever toegerekend op basis 
van 70% van het minimumloon (minder als de 
werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is).

• De toerekening van de WGA-uitkering aan de 
werkgever geschiedt op één van de volgende twee 
manieren. Als de werkgever eigenrisicodrager is, 
moet hij de WGA-uitkering zelf betalen. Dat risico is 
doorgaans verzekerd, maar de toekenning van een 
WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer leidt bij wat 
grotere werkgevers op termijn vaak tot een verhoging 
van de premie. Als de werkgever geen eigenrisico-
drager is, leidt de toekenning van een WGA-uitkering 
aan een (ex-) werknemer twee jaar later tot een 
verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie die 
de werkgever aan het UWV moet betalen. De verhoging 
van de gedifferentieerde WGA-premie is erg duur. In de 
jaren 2011, 2012 en 2013 was de premiestijging hoger 
dan het dubbele van het uitkeringsbedrag. 
• Als een werkgever geen eigenrisicodrager is, hangt 
de mate waarin de WGA-uitkering de hoogte van de 
gedifferentieerde WGA-premie beïnvloedt af van de 
hoogte van de loonsom van de werkgever. Vanaf 2014 
geldt daarbij het volgende.

* Zie de video op www.vanzijlcasemanagement.nl.

Hoe kan ons kantoor u van dienst zijn bij het toetsen van de 
juistheid van een WGA-uitkering?‘ '


