
1

C.A. Chudaska M. Florax
register casemanager Rccm/RCMC register casemanager Rccm/RCMC

De valkuilen van de Wet 
verbetering Poortwachter

Casus 1
– Dirk werkt bij Dutch Fasteners en is 16 weken ziek.
– Er is in de 6e week van het ziekteverzuim een Probleemanalyse door de bedrijfsarts

opgesteld.
– Een Plan van Aanpak wordt in de 20e week van het verzuim door werkgever en werknemer

opgesteld.
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“De werkgever loopt het risico dat na de WIA-aanvraag een loonsanctie wordt opgelegd 
omdat het Plan van Aanpak te laat is opgesteld.”
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Antwoord stelling 1
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 1
– Een loonsanctie wordt door UWV alleen opgelegd aan de werkgever als door de verlate

opstelling van het Plan van Aanpak re-integratiekansen zijn gemist.
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Casus 2
– Dirk voelt zich meer dan ziek.
– Hij heeft tot op heden al een keer een spreekuur bij de bedrijfsarts gemist.
– Hij heeft zich hiervoor niet afgemeld.
– Wanneer er bij de derde keer voor een spreekuur bij de bedrijfsarts een “no show” is,

is de maat vol bij Dutch Fasteners.
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Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“De werkgever kondigt een loonstop aan bij Dirk. Is dit juist?”
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Antwoord stelling 2
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 2
– Alleen een loonopschorting is hier aan de orde.
– Bij een “no show” bij het spreekuur bedrijfsarts is altijd een loonopschorting eerst aan de 

orde. Bij overige situaties zoals bijvoorbeeld niet meewerken aan de re-integratie is een 
loonstop aan de orde.  
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Casus 3
– De bedrijfsarts stelt een rugtraining voor voor Dirk waarbij hij verwacht dat het de 

belastbaarheid van Dirk kan vergroten.
– De ziektekostenverzekering betaalt dit echter niet.
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Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Werkgever Dutch Fasteners is verplicht deze interventie te betalen.”
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Antwoord stelling 3
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 3
– De werkgever dient interventies die de bedrijfsarts ter verbetering van de belastbaarheid en 

bevordering van de re-integratie voorstelt, te betalen.
– Let op! bij bijvoorbeeld tijdelijke arbeidsovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten met 

een zeer geringe urenomvang: 70% van de resterende loonkosten wordt als redelijk 
beschouwd. 

– Kijk ook naar ontdubbeling van de interventiekosten bij een ziektekostenverzekeraar.
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Casus 4
– Dirk gaat naar het spreekuur van de bedrijfsarts.
– De bedrijfsarts is van oordeel dat er geen belastbaarheid aan de orde is.
– Hij vindt de situatie van Dirk inmiddels ook wel ernstig en hij is van oordeel dat Dirk

voorlopig geen arbeid kan verrichten.
– Hij wil Dirk na 4 maanden opnieuw op het spreekuur zien.
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Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“Wanneer de bedrijfsarts stelt dat Dirk nu niets kan en hij het beste oordeel kan geven, heeft 
de bedrijfsarts de ruimte om te bepalen wanneer een volgend spreekuur moet plaatsvinden.”
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Antwoord stelling 4
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 4
– Conform de Wet Verbetering Poortwachter wordt gesteld dat bij een 6-wekelijks spreekuur

aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.
– Daarnaast kunnen eventuele re-integratiekansen gemist worden in een langere periode

tussen de spreekuren.
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Casus 5
– Dirk is een jaar ziek.
– De bedrijfsarts stelt dat Dirk nog steeds helemaal niet belastbaar is en stelt ook geen

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) op.
– Dutch Fasteners twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts.
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Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners kan bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen op grond van een
zogenaamd “re-integratieblokkerend advies” en daarbij ook de verzekeringsarts vragen om te
beoordelen of de bedrijfsarts tot op heden een juiste belastbaarheid heeft vastgesteld.”
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 5
– Dutch Fasteners kan naast de aanvraag “Doe ik als werkgever voldoende aan re-

integratie?” ook de verzekeringsarts laten toetsen of de bedrijfsarts wel tot op
heden tot een juiste belastbaarheid is gekomen.

– Hiervoor dient Dutch Fasteners dan ook de bedrijfsarts te verzoeken de medische 
informatie van Dirk naar UWV te verzenden.

– Op grond van artikel 32 Wet Suwi is UWW verplicht om altijd (ook na 1,5 jaar) 
arbeidsongeschiktheid een deskundigenoordeel uit te voeren.

– UWV voert hierin een ontmoedigingsbeleid.
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Casus 6
– Dirk is 70 weken ziek.
– Door zijn ziekte heeft hij tot nu toe geen mogelijkheden tot werken.
– De bedrijfsarts stelt dat hij in aanmerking komt voor een vervroegde IVA aanvraag omdat hij

duurzaam arbeidsongeschikt is en geen enkele behandeling meer leidt tot verbetering.
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Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Er kan een vervroegde IVA-uitkering voor Dirk worden aangevraagd.”
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Antwoord stelling 6
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 6
– Een vervroegde IVA kan alleen tussen 3 tot 68 weken van het ziekteverzuim bij UWV 

worden aangevraagd.

– TIP! Raadpleeg de Werkwijzer Poortwachter, versie 1 december 2018 om de juiste 
stappen te zetten in de re-integratie.
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Casus 7
– Dirk is in het verleden ook langdurig ziek geweest.
– Tot 2013 had hij daarvoor een WAO-uitkering, maar deze is inmiddels beëindigd.
– Hij is bij Dutch Fasteners in 2015 in dienst getreden.
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Stelling 7a
– WAAR of NIET WAAR?

“Bij het huidige verzuim kan de werkgever daarom nog binnen de vijf jaar na indiensttreding 
gebruik maken van de no-riskpolis.”
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Antwoord stelling 7a
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting stelling 7a
– Op grond van overgangsrecht Wet Rea heeft Dirk binnen vijf jaar na beëindiging van de

uitkering recht op een no-riskpolis.
– De werkgever kan tot vijf jaar na in dienst treden no risk claimen bij UWV.
– Het WAO-recht had eventueel nog kunnen herleven bij uitval met dezelfde klachten tot

2018.
– Deze datum is inmiddels verstreken.
– Wanneer Dirk 104 weken ziek blijft, zal sprake zijn van een WIA-beoordeling.
– Vanwege de no-riskpolis kan Ziektewet 29b worden aangevraagd, waardoor de WIA-

uitkering niet toerekenbaar is.
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Stelling 7b
– WAAR of NIET WAAR?

“Stel dat niet een WAO-uitkering maar een WGA-uitkering in 2012 was beëindigd, dan kan de 
werkgever ook gebruik maken van de no-riskpolis.”
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Antwoord stelling 7b
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting stelling 7b
– Volgens artikel 29b lid 1 bestaat recht op een no-riskpolis wanneer direct voorafgaand aan

de indiensttreding bij een werkgever recht bestond op een uitkering op grond van de Wet
Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen.

– In dit geval is de WGA-uitkering al eerder beëindigd.
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Casus 8
– De vervroegde IVA-aanvraag van Dirk is afgewezen.
– Zijn belastbaarheid neemt na 80 weken verzuim onverwacht toe.
– Dirk wil graag voor 30 uren in de week gaan werken als receptionist bij een hotel.
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Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners wil graag op grond van een eventuele nieuwe functie bij het hotel geen 
arbeidsovereenkomst bij deze werkgever laten afsluiten maar een detacherings-
overeenkomst. Dit is ook verstandig voor het hotel bij een eventuele WIA-aanvraag.”
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Antwoord stelling 8
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 8
– Bij een detacheringsovereenkomst vanuit Dutch Fasteners waarbij het hotel ook schriftelijk

daarin de intentie verklaart Dirk in de toekomst een arbeidsovereenkomst aan te bieden
kan een loonsanctie worden voorkomen.

– Het hotel kan na de WIA-beoordeling gebruik maken van een no risk polis en een
loonkostenvoordeel.
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Casus 9
– Dirk is bij 93 weken nog steeds ongeschikt voor zijn eigen arbeid.
– Hij werkt nog steeds naar volle tevredenheid als receptionist bij het hotel voor 30 uren in de

week.
– Dirk wil daarom ook geen WIA aanvragen.
– Dat schrikt hem af.
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Stelling 9
– WAAR of NIET WAAR?

“Het is een plicht van Dirk om in de 93e week van het ziekteverzuim de WIA-aanvraag bij 
UWV in te dienen.”
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Antwoord stelling 9
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 9
– Het indienen van de WIA-aanvraag is een recht van een werknemer.
– Echter, wanneer deze WIA-aanvraag niet tijdig of niet volledig door de werknemer wordt

ingediend, kan een loonsanctie van UWV voor de werkgever op de loer liggen.
– Indien een aanvraag onvolledig wordt ingediend kan een administratieve loonsanctie aan

de werkgever worden opgelegd.
– Indien een aanvraag verwijtbaar te laat wordt ingediend door de werknemer, is de

werkgever niet verplicht het loon na 104 weken aan de werknemer door te betalen. De
WIA-uitkering zal in dat geval ook later ingaan dan na 104 weken verzuim (voor de duur dat
de aanvraag te laat is ingediend).
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Casus 10
– Dirk re-integreert uiteindelijk in 2018 toch voor 50% in zijn oude functie.
– Hij ontvangt een gedeeltelijke WIA-uitkering en de loondoorbetaling wordt naar rato 

aangepast.
– Dirk wordt in 2019 opnieuw ziek voor de periode van 4 maanden.

01-10-2019 41

Stelling 10
– WAAR of NIET WAAR?

“Dirk heeft recht op een nieuwe loondoorbetaling van 104 weken.”
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Antwoord stelling 10
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 10
– Na 104 weken ontstaat weer recht op een nieuwe loondoorbetaling wanneer de werknemer

eerst gedurende vier weken zijn eigen werk in volle omvang heeft verricht óf indien de oude
arbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden.

– Als de aangepaste werkzaamheden nieuwe bedongen arbeid is (geen passende arbeid)
dan is de nieuwe bedongen arbeid de maatstaf voor de vraag of de werknemer recht heeft
op loon.

– En voor die arbeid is de werknemer ziek uitgevallen, dus heeft hij opnieuw recht op loon,
waarbij dan wordt uitgegaan van het loon van de nieuwe bedongen arbeid.

– Let op! Indien er een nieuwe arbeidsovereenkomst is aangeboden na 104 weken, geldt er
altijd een nieuwe loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
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Toelichting casus 10
– Bepalend daarbij is welke afspraken daarover zijn gemaakt en bij het ontbreken daarvan

welke verwachtingen partijen ter zake over en weer mochten hebben (Haviltex-maatstaf).
– Daarbij dient rekening te worden gehouden dat het staken van de loondoorbetaling tot

gevolg heeft dat de WGA-uitkering wordt verhoogd.
– Dat kan tot een verhoogde premie Werkhervattingskas leiden.
– Als de no-riskpolis geldt, wordt Ziektewetuitkering betaald die met het loon wordt 

verrekend.
– De WGA-uitkering wordt gekort met het loon waarnaar de Ziektewetuitkering is berekend.
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Casus 11
– Dirk houdt dit werk twee jaar vol en het werk is inmiddels nieuw bedongen arbeid

geworden.
– In 2020 wordt hij opnieuw ziek en ontvangt alsnog een IVA-uitkering.
– Het loon wordt, ondanks de IVA-uitkering, 104 weken doorbetaald.
– De IVA-uitkering wordt dan in mindering gebracht op het loon.
– In 2022 wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd.
– Voordat hij ziek werd, verdiende hij € 3.000 euro.
– Dirk claimt een transitievergoeding op basis van zijn oude volledige loon.
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Stelling 11
– WAAR of NIET WAAR?

“Omdat eerder geen transitievergoeding is betaald, vergoedt het UWV de volledige 
transitievergoeding.”
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Antwoord stelling 11
– De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 11
– UWV zou kunnen stellen dat de arbeidsovereenkomst in 2018 gedeeltelijk is beëindigd.
– Als sprake is van nieuw bedongen arbeid, dan is zeker sprake van een gedeeltelijke einde

van de arbeidsovereenkomst.
– En dan is, als dat gedeeltelijk einde tenminste na 1 juli 2015 ligt, ook zeker een deel van de

transitievergoeding op dat moment verschuldigd geweest.
– Over dat deel van de arbeidsovereenkomst moet de transitievergoeding dan berekend

worden op basis van:
– Het in 2018 geldende loon (lager);

– Het in 2018 geldende aantal dienstjaren (lager);

– De in 2018 geldende wetgeving ten aanzien van de hoogte van de transitievergoeding (hoger).
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Toelichting casus 11
– Het kan dus zijn dat UWV de vergoeding niet toekent over het volledige dienstverband en

het volledige loon.
– In twijfelgevallen doen werkgevers er verstandig aan om met de opzegging van de

arbeidsovereenkomst van de langdurige arbeidsongeschikte werknemer te wachten totdat
het UWV duidelijkheid heeft gegeven over het te hanteren beleid in dit soort gevallen.

– Naar verluidt zou het UWV werken aan beleidsregels die dan hopelijk de gewenste
duidelijkheid verschaffen.

– HOE DAT PRECIES ZIT WETEN ONZE ADVOCATEN!

01-10-2019 50



26

Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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