
Meeste ervaring en deskundigheid
Ons kantoor treedt al op namens werkgevers in zaken betreffende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van (ex-) werknemers sinds de invoering 
van de wet Pemba in 1998. Wij zijn het eerste en enige advocatenkantoor dat zich structureel bezig houdt met het namens werkgevers toetsen 
van de juistheid van de beslissingen van het UWV over de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers. 
 
Bewezen resultaten
Onze werkzaamheden zijn uiterst succesvol. Een onderzoek van 279 afgeronde zaken betreffende WGA-uitkeringen toont aan dat wij in 84% 
van de zaken een voor de werkgever financieel relevant resultaat haalden, te weten:
• in 65% van de zaken waarin wij bezwaar maakten;
• in 56% van de zaken waarin wij vervolgens beroep bij de rechtbank instelden;
• in 64% van de zaken waarin wij vervolgens hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep instelden.
Als wij ook nog de resultaten meetellen waarin al resultaat behaald werd door alleen een aanvraag voor een herbeoordeling in te dienen, 
ziet onze “score” er als volgt uit:

Waarom zijn wij voor u de beste partner als het 
gaat om bezwaar en beroep in WGA-zaken?

’‘  

Uitkomst zaken betreffende 
WGA-uitkeringen herbeoordeling

bezwaar

beroep

hoger beroep

ongegrond/ingetrokken

Uitstekende prijs-prestatie verhouding
Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat wij onze kosten (inclusief de kosten van de door ons in te schakelen medisch adviseurs en arbeids-
deskundig adviseurs, inclusief griffierechten en na aftrek van de kosten die het UWV moet vergoeden bij een succesvol bezwaar, beroep of 
hoger beroep) gemiddeld 20 x terugverdienen. 

Transparant in kosten
Op grond van onze gedragsregels als advocaat is het ons niet toegestaan om afspraken te maken op basis van “no cure, no pay”. Gelet op onze 
hoge “succesrate” (zie boven) is het ook niet nodig en zelfs niet verstandig om dergelijke afspraken te maken. 
Voor het aanvragen van herbeoordelingen en het voeren van bezwaarprocedures hanteren wij desgewenst vaste prijzen. De kosten van beroep 
en hoger beroep begroten wij desgewenst vooraf op basis van een schatting van de te besteden tijd, uitgaande van het meest voorzienbare 
verloop van de procedure. 

Vooraf berekening van financiële belang; achteraf verantwoording van opbrengst en kosten
Desgewenst ontvangt u vooraf een berekening van het voor rekening van de werkgever komende deel van de WGA-uitkering gedurende de 
resterende looptijd van de uitkering. Voor publiek verzekerde werkgevers is het ook mogelijk een berekening te maken van de premiestijging die 
het gevolg is van de betreffende WGA-uitkering. Op dezelfde manier kunnen wij achteraf laten zien welke besparing uiteindelijk is gerealiseerd 
en welke kosten daarvoor zijn gemaakt.

Met of zonder medewerking van de (ex-) werknemer
Onze werkwijze brengt met zich mee dat het niet noodzakelijk is dat uw (ex-) werknemer ons machtigt om medische gegevens op te vragen 
bij behandelaren. Wij kunnen daarom zowel optreden in zaken waarin uw (ex-) werknemer hetzelfde doel nastreeft als u (bijvoorbeeld de 
toekenning van een IVA-uitkering) als in zaken waarin uw (ex-) werknemer een tegengesteld belang heeft (bijvoorbeeld de intrekking van de 
WGA-uitkering vanwege een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%). 

Ook voor bezwaar en beroep in Ziektewet-zaken
Behalve in zaken betreffende WGA-uitkeringen treden de advocaten van ons kantoor ook regelmatig op in zaken betreffende Ziektewetuitkerin-
gen (bijvoorbeeld bij eerstejaars Ziektewetbeoordelingen), veelal namens eigenrisicodragers.
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