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Praktijkopleiding Sociale 
Verzekeringsrecht 

dag 2

1

Programma
2e dag

• Beperking export uitkeringen
• Wet woonlandbeginsel
• zieke werknemer+
• Ziektewet (ZW)
• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
• eigenrisicodragen ZW/WGA
• Wet arbeidsongeschi kthei dsvoorziening jonggehandicapten 

(Wajong)
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Wet beperking export uitkeringen

Jo Weerts
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Wet Beperking Export Uitkeringen 1

• 1 januari 2000 is Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) 
in werking getreden

– op grond van Wet BEU is in socialeverzekeringswetten 
exportbeperking opgenomen op grond waarvan buiten Nederland 
slechts recht op Nederlandse sociale verzekeringsuitkering kan 
bestaan in landen waarmee Nederland verdrag met 
handhavingsafspraken heeft gesloten

• controle op rechtmatige betaling van uitkering kan worden 
uitgeoefend
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Wet Beperking Export Uitkeringen 2

• op grond van Wet BEU is in materiewetten bepaling 
opgenomen dat Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenhei d landen bekend maakt waarin op grond van 
verdrag of besluit van volkenrechtelij ke organisatie recht op 
socialeverzekeringsuitkering kan bestaan

– plaatsing van landen op die lijst is niet constitutief
• kunnen geen rechten worden toegekend of ontnomen die betrokkene 

op grond van supranationaal dan wel internationaal recht niet 
respectievelijk wel heeft
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Wet Beperking Export Uitkeringen 3

• in bekendmaking wordt per socialeverzekeri ngswet
opsomming gegeven van landen waarnaar uitkeringen kunnen 
worden geëxporteerd

– bekendmaking wordt periodiek geactualiseerd naar stand van 
zaken met betrekking tot totstand gekomen verdragen

• met Nederlandse Antillen en Aruba worden geen verdragen 
gesloten

– op basis van convenant wordt export van 
socialeverzekeringsuitkeringen gegarandeerd
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Territorialiteitsbeginsel 1

• personaliteitsbegi nsel vervangen door territorialiteitsbeginsel
– tot 2000 was uitkeringsrecht verbonden aan aanvrager

• maakte voor uitbetaling niet uit waar die persoon woonde
– doordat ontoereikende bevoegdheden tot feitencontrole en -verificatie 

handhaving over grens belemmerden besloot wetgever recht op uitkering 
(letterlijk) te begrenzen door het aan grondgebied van Nederland te 
koppelen

» met recht op export onder voorwaarden
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Territorialiteitsbeginsel 2

• jurisprudentie CRvB belemmerde exportbeper king in verband 
met IAO-Verdrag nr. 118 (gelijkheid van behandeling van eigen 
onderdanen en vreemdelingen op het vlak van sociale 
zekerheid) 

– per 20 december 2005 heeft Nederland verdrag opgezegd
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Bekendmaking op grond v an de Wet beperking 
export uitkeringen 2003

• recht op ziekengeld op grond van Ziektewet bestaat in
– 46 landen

• recht op arbeidsongeschi ktheidsuitkering op grond Wet op de 
arbeidsongeschi kthei dsverzekeri ng bestaat in

– 50 landen

• recht op arbeidsongeschi ktheidsuitkering op grond van Wet 
arbeidsongeschi kthei dsverzekeri ng zelfstandigen bestaat in

– 46 landen
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Bekendmaking op grond v an de Wet beperking 
export uitkeringen 2003

• recht op ouderdomspensi oen en toeslag op grond van 
Algemene Ouderdomswet bestaat in

– 50 landen

• recht op kinderbijslag op grond van Algemene Kinderbijslagwet 
bestaat in

– 48 landen

• Recht op nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering en 
wezenuitkering op grond van Algemene nabestaandenwet 
bestaat in

– 50 landen
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Verdragslanden 1

• EU-regelgeving en bilaterale handhavi ngsverdrag en met niet-
EER landen kunnen hoofdregel doorbreken

– zodat toch buiten de landsgrenzen wordt uitgekeerd 

• naast landen die lid zijn van EU / EER heeft Nederland ook 
met landen verdrag over sociale zekerheid gesloten

• bij vaststellen van territoriale werkingssfeer van verdragen 
wordt uitgegaan van internationaal erkende grenzen
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Verdragslanden 2

• Argentinië / Australië / Belize / Bosnië-Herzegovina / Canada 
(inclusief Quebec) / Chili / Ecuador / Egypte / Filippijnen / 
Hongkong / India / Indonesië / Israël (met uitzondering van 
Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, Golan) 
/ Japan / Jordanië / Kaapverdië / Kanaaleilanden (Jersey, 
Guernsey, Alderney, Herm, Jethou) / Kosovo / Macedonië / 
Man (eiland) / Marokko / Monaco / Montenegro / Nieuw-
Zeeland / Pakistan* / Panama / Paraguay / Servië / Suriname / 
Thailand / Tunesië / Turkije / Uruguay / Verenigde Staten / 
Zuid-Afrika / Zuid Korea
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Heropening v an het recht (lid 3)

• betrokkene keert terug naar Nederland of verblijft in land waar 
internationaal verdrag met exportbepalingen voor geldt of 
inmiddels is gaan gelden

– wordt beoordeeld of (nog steeds) recht op uitkering kan worden 
vastgesteld

• is dat zo en belemmeren overige bepalingen uitkeringsrecht niet dan 
wordt het recht weer of alsnog geopend. 
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Eerste ziektedag

• uitkeringsduur van 104 weken moet in overeenstemming met 
art. 29 lid 5 ZW worden berekend vanaf 1e ziektedag

– betekent dat duur van verblijf in buitenland ofwel tijd dat 
exportregel van toepassing was afgetrokken wordt van 
maximumduur

• er is slechts recht op uitkering voor resterende periode
– eerste ziektedag wordt geregistreerd
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Uitgezonderde categorieën 1 
(lid 4)

• werk in algemeen belang
– dienstbetrekking bij Nederlands publiekrechtelijk rechtspersoon 

(diplomaten)
– werken voor organisatie op terrein van 

ontwikkelingssamenwerking
– werk verrichten voor volkenrechtelijke organisatie
– in dienst zijn bij privaatrechtelijke rechtspersoon

• in opdracht van overheid werkzaamheden in algemeen belang 
verrichten die ook door overheid (grotendeels) worden gefinancierd
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Uitgezonderde categorieën 2 
(lid 4)

• Koninkrijkslanden / BES-eilanden
– uitkering wordt geëxporteerd naar Aruba / Curaçao / Sint Maarten / 

openbare lichamen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
• staatsrechtelijk niet mogelijk binnen Koninkrijk der Nederlanden 

verdragen te sluiten

• gezinsleden
– gezinslid (van verzekerde) dat uitkering ontvangt verhuist naar land 

waar verzekerde werkzaamheden in algemeen belang verricht 
• blijft recht volgens besluit behouden

– recht van gezinslid is gekoppeld aan hebben van dienstbetrekking tot 
verrichten van werk in algemeen belang van verzekerde
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Wet woonlandbeginsel in de sociale 
zekerheid

Jo Weerts
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artikel 12 lid 2 AKW)

• rechthebbende wiens kind niet in Nederland / lidstaat van 
Europese Unie (EU) / andere staat die partij is bij 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 
(EER) / Zwitserland woont uitkering verstrekt ter hoogte van bij 
ministeriële regeling vastgesteld percentage van in Nederland 
geldende bedrag aan kinderbijslag

– voor Marokko is dit percentage voor 2013 vastgesteld op 60%
• percentage wordt zo bepaald dat het weergave is van verhouding 

tussen kostenniveau van land waar kind woonachtig is en dat van 
Nederland

– percentage kan nooit hoger zijn dan 100%

18



7

Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 1 
ECLI:NL:CRVB:2018:1020

• kinderbijslag aangepast aan kostenniveau van land waar kind 
woont

– toepassing woonlandfactor leidt ertoe dat bedrag aan 
kinderbijslag met ingang van 1e kwartaal van 2013 wordt verlaagd 
naar 70% van maximale bedrag
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Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2 
ECLI:NL:CRVB:2018:1020

• Artikel 4 van Verdrag tussen Nederland en Indonesië inzake 
betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen 
schept geen mogelijkheid kinderbijslag te verlagen louter op 
grond dat zoon van appellant in Indonesië woont

– toepassing woonlandbeginsel bij vaststellen van hoogte uitkering 
is hiermee in strijd

• Svb veroordeeld tot vergoeding wettelijke rente over na te betalen 
uitkering
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ECLI:NL:CRVB:2014:4181

• verlaging kinderbijslag op grond van Wet woonlandbeginsel 
voor kinderen die in Marokko wonen is in strijd met 
internationale recht
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Loondoorbetaling bij ziekte

22

Loondoorbetaling bij  ziekte 1a
7:629 lid 1 BW 

• 1e 52 weken
– 70% - 100% loon

• 100% minimumloon
• 2e 52 weken

– 70% - 100% loon
• Toeslagenwet
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Loondoorbetaling bij  ziekte 1b

• totale loondoorbetali ng over 2 ziektejaren in principe niet meer 
dan 170% laatst verdiende loon

– 1e jaar 100% - 2e jaar 70%
– 1e 6 maanden 100% - 2e 6 maanden 90%

3e 6 maanden   80% - 4e 6 maanden 70%

cao / individuele arbeidsovereenkomst

24
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Loondoorbetaling bij  ziekte 2

• 2 wachtdagen (7:629 lid 9 BW)
– samentellingsregeling (< 4 weken)

• geen recht (7:629 lid 3 BW)
– door opzet veroorzaakt / valse informatie (verzwegen gebrek)
– genezing belemmeren/ vertragen
– passende arbeid niet verrichten
– weigering voorschriften of maatregelen
– weigering meewerken aan plan van aanpak
– te laat aanvragen van WIA-uitkering

• vangnet (Ziektewet)
25

Loondoorbetaling bij  ziekte
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

• 13 weken 
– AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

• 1e ziektedag voor AOW-gerechtigde leeftijd
– vanaf AOW-gerechtigde leeftijd nog 13 weken betalen

• totale tijdvak niet meer dan 104 weken

7:629 lid 2, sub b BW

26

Ov ergangsrecht 

• termijn van 13 weken naar 6 weken (voorstel)
– loondoorbetalingsplicht / Ziektewet-uitkering

• koninklijk besluit 
– na evaluatie 2018 (heeft nog niet plaatsgevonden)
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Ziekmeldingsproces
art. 38 ZW

• 42e week 
– eigenrisicodragers 10e maand 

• administratieve boete € 455

• alerteringsbrief (week 44)
– 1e jaars evaluatie (opschudmoment)

• werkgever / werknemer

• kennisgeving mogelijkheid WIA-aanvraag
– 20e maand (werknemer)
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Controle en begeleiding

• verantwoor delij kheid werkgever
– ziekmeldingsprocedure (7:629 lid 6 BW / 7:660 BW)

• verzuimprotocol (thuisblijfplicht/spreekuur)
– Arbowet
– redelijk / overleg (ondernemingsraad)

• opschorten loondoorbetali ng
– arbeidsongeschikt = betalen

Voorbeeld Verzuimprotocol voor eigenrisicodragers (website UWV)
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Controle / v erzuimbegeleiding door UWV

• indien géén werkgever (vangnet)
– verantwoordelijkheid UWV

• Controlevoorschriften Ziektewet 2010

• werkgever + vangnetbetaling door UWV
– causaal verband zwangerschap / bevalling
– herintredende arbeidsgehandicapte 

• ‘eigen verklaring UWV’ / oproep spreekuur
• controle UWV is uitsluitend claimbeoordeling
• werkgever blijft verantwoordelijk

30
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Geen correcte ziekmelding = geen recht op loon
ECLI:NL:GHSHE:2017:5803

• werknemer heeft eind november whatsapp gestuurd naar 
collega dat hij ziek was, maar heeft niet leidinggevende gebeld, 
zoals voorgeschreven

– ook later heeft hij zich niet duidelijk ziek gemeld

• betekent dat hij ongeoorloofd afwezig was en geen recht heeft 
op loon over laatste maand van dienstverband
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Autoriteit Persoonsgegev ens

• Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over 
de gezondheid van zieke werknemers

– 21 april 2016
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Registratie bij  ziekmelding -1 

• werkgever mag als werknemer zich ziek meldt volgende 
gegevens over gezondheid vragen / registreren

– telefoonnummer en (verpleeg)adres
– vermoedelijke duur van verzuim
– lopende afspraken en werkzaamheden
– of werknemer onder vangnetbepalingen van Ziektewet valt 

• maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt
– of ziekte verband houdt met arbeidsongeval

33
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Registratie bij  ziekmelding - 2

• werkgever mag als werknemer zich ziek meldt volgende 
gegevens over gezondheid vragen / registreren

– of er sprake is van verkeersongeval* waarbij eventueel 
aansprakelijke derde betrokken is 

• regresmogelijkheid

*volgens AP mag direct bij ziekmelding worden gevraagd en verwerkt of 
er sprake is van verkeersongeval / overige regresgevallen (medische 
fouten - geweldsincidenten - …) mag later (?) naar gevraagd worden
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Registratie bij  ziekmelding
andere gegevens

• werkgever mag geen andere gegevens over gezondheid 
verwerken

– ook niet met toestemming van werknemer
• gelet op gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan 

werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen 
zodat geen sprake is van ‘vrije’ wilsuiting

– vrij / specifiek / geïnformeerd
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Registratie bij  ziekmelding
uitzondering

• werknemer heeft ziekte waarbij noodzakelij k kan zijn dat 
directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen 

– bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte
• mag werkgever vrijwillig door werknemer verstrekte gegevens over 

zijn ziekte registreren
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Aard en oorzaak ziekte

• werkgever mag niet informeren naar aard en oorzaak van 
ziekte

– mag dus niet vragen wat werknemer precies heeft en waardoor 
dat komt
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Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke 
werknemer’ 1

• verwerken van gegevens door werkgever bij ziekmelding
– werkgever mag werknemer niet vragen naar diagnose of 

behandeling door arts 
• ook niet naar functionele mogelijkheden en beperkingen van 

werknemer
– ‘hoeveel kun je nog tillen’ / ‘kun je op je knieën zitten’ / ‘hoe lang kun je 

geconcentreerd werken’ / ‘is hectiek op afdeling probleem’ / ‘kun je in een 
groep werken’

– werkgever mag bij ziekmelding wel vragen naar vermoedelijke 
duur van verzuim
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Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke 
werknemer’ 2

• privacy en terugkeer naar werk
– werkgever en werknemer overleggen over manier waarop 

terugkeer naar werk plaats kan vinden
• daarbij kan werknemer zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken /  

(deel)functies / werkzaamheden nog wel kan verrichten
– goed werknemerschap brengt immers ook met zich mee dat werknemer 

zelf mede verantwoordelijkheid draagt voor zijn herstel en terugkeer

• werkgever mag hier echter geen druk op uitoefenen en hier niet naar 
vragen

– zo nodig kan hij bedrijfsarts vragen welke (deel)taken / (deel)functies / 
werkzaamheden werknemer nog wel kan verrichten

39
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Wet verbetering poortwachter

bedrijfsarts maakt Probleemanalyse / advies
dreigend langdurig verzuim

werkgever en werknemer Plan van aanpak

evaluatiemomenten (6 weken)
‒ Probleemanalyse / Plan van aanpak

ziekmelding aan UWV 
‒ vangnetters direct / binnen 4 dagen / binnen 6 weken

verplichte evaluatie 1e ziektejaar

Re-integratieverslag en WIA-aanvraag naar UWV

UWV toetst Re-integratieverslag

WEEK
6

WEEK
8

WEEK
88-93

WEEK
93

WEEK
8-87

WEEK
42

WEEK
46-52
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Probleemanalyse
Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar

• uiterlijk in 6e week Probleemanal yse / advies
– voor élke zieke werknemer 

• indien verwachting langdurig ziekteverzuim
– analyse en beoordeling van mogelijkheden en beperkingen 

(restcapaciteit)
– geschiktheid eigen of (tijdelijk) passende werk
– prognose
– interventies 

• aanpassingen werk
• geschikt maken voor werk
• begeleiden naar ander werk
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Plan v an aanpak
7:658a BW

• uiteindelijke doel re-integratie
– volgens welke stappen / tijdpad

• welke activiteiten worden ondernomen en door wie
– werknemer, werkgever, arbodienstverlener, re-integratiebedrijf, 

etc.

• planning van de activiteiten
• evaluatiemomenten (eenmaal per zes weken)

• wie is casemanager

42
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Casemanager
Regeling procesgang 1e en 2e ziektejaar

• bewaken voortgang Plan van aanpak
– intern

• direct leidinggevende, personeelszaken, bedrijfsmaatschappelijk 
werk, …..

– extern
• arbodienstverlener, personeelsadviesdienst, …..

• initiatief nemen tot vervolggesprekken, vervolgacties 
• verzorgen contact

– werkgever, werknemer, arbodienstverlener

art. 4 lid 2, sub c

43

Verplichte ev aluatie 1e ziektejaar
(voorschrift UW V)

• tussen 46e en 52e week
– schriftelijke vastlegging eerstejaarsevaluatie

• terugblik
• uitkomsten evaluatie
• afgesproken doel voor 2e ziektejaar
• gemaakte afspraken om doel te bereiken
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Stappenplan

• www.uwv.nl
• kies ‘particulier’ / ‘werkgever’
• ‘stappenplan’ in zoekvenster

45
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Re-integratie
7:658a BW

• gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zo snel mogelijk, zo 
volledig mogelijk en zo gezond mogelijk terug naar werk

– met zo weinig mogelijke kosten

• terug naar eigen functie
– al dan niet aangepast

• andere functie bij eigen werkgever
• naar andere werkgever

46

spoor 1 spoor 2

re-integratie-
bedrijf

werkgever Bwerkgever A

arbodienst-
verlener

Re-integratie
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Re-integratie-activ iteiten

• aanpassing op het werk (tijdelijk / blijvend)
– andere werkinhoud, andere stoel, flexibele werktijden, …..

• weer geschikt maken voor werk (sociaal-medisch)
– stress training, bijscholing, fysiotherapie, rugtraining, cursus time-

management, …..

• begeleiden naar ander werk
– omscholing, beroepskeuzeadvies, loopbaanbegeleiding, 

bemiddeling, …..

• deskundigenoordeel / stimuleringsmaatreg el

48
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Wanneer 2e spoor

• zodra noodzaak zich voordoet
• uiterlijk toetsen bij eerstejaarseval uatie

– week 58 / tenzij …

• spoor 1 loopt door
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Spoor 2
hoelang

• werkhervatti ng bereikt, of
• traject adequaat doorlopen

– werknemer kan op eigen kracht
• blijven zoeken naar werk
• werk krijgen
• werk behouden

50

Re-integratie 
meningsverschil / twijfel

• deskundigenoordelen (7:629a BW)
– werkgever / werknemer 
– arbodienstverlener 
– UWV 
– rechter

• stimuleringsmaatreg elen

51
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Deskundigenoordeel
soorten

• kan werknemer eigen werk doen?
• is werk passend voor werknemer

– binnen / buiten bedrijf

• heeft werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie
• heeft werkgever genoeg gedaan voor re-integratie werknemer

52

Deskundigenoordeel
aandachtspunten

• één vraag per oordeel
• oordeel niet bindend

– geen juridische status

• weegt mee bij re-integratieverslag-toets (RIV)
• hoor / wederhoor

– bedrijfsarts

• werkgever / werknemer worden beiden geïnformeerd 
• aanvraagkosten

– werkgever € 400 / werknemer € 100
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Stimuleringsmaatregelen

• (dreigen) stopzetten loondoorbetaling 
– werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon 

geheel of gedeeltelijk niet te betalen of betaling daarvan op te 
schorten, indien hij werknemer daarvan geen kennis heeft 
gegeven onverwijld nadat bij hem vermoeden van bestaan 
daarvan is gerezen of redelijkerwijs had behoren te rijzen (7:629 
lid 7 BW)

• (dreigen) aanvragen ontslagvergunni ng bij kantonrechter 
(7:669 lid 3 sub e BW)

• (dreigen) verlenen ontslag 

54
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Arbeidsov ereenkomst met werknemer die niet 2 x 
2 uur wilde re-integreren is terecht ontbonden

• werkgever heeft betaling van loon stopgezet omdat 
werknemer, hoewel hij daartoe volgens werkgever in staat was, 
niet bereid was om passende arbeid te verrichten

– werknemer verzoekt in hoger beroep (door)betaling van loon tot 
einde van arbeidsovereenkomst en billijke vergoeding

ECLI:NL:GHSHE:2018:533

55

Passende arbeid 1
7:658a BW 

• alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de 
werknemer is berekend

– tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of 
sociale aard niet kan worden gevergd

• beoordeling aan de hand van de concrete omstandigheden van 
het geval

56

Passende arbeid 2

• fysieke geschiktheid
– in welke mate geschikt tot werken 

• bekwaamheden
– opleiding / ervaring

• billijkheid

57
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Passende arbeid
billijkheid

• arbeidsverleden
• arbeidspatroon (ploegendienst)
• opleiding
• beloning
• beperking
• reisafstand
• continuïteit / duurzaamhei d

58

Redelijk / billijk
7:658a / 7:660a BW

• ingaan op / meewerken aan initiatief
– tenzij aantonen dat e.e.a. in redelijkheid niet kan worden geëist 

• werkgever
– grootte bedrijf / belasting andere medewerkers / kosten 

aanpassing / risico’s

• werknemer
– duur uitval / reistijd / functieniveau / vroegere arbeid / 

arbeidspatroon

59

Geheel v erval loonaanspraak bij  weigering 
passende arbeid

• arbeidsongeschi kte werknemer die weigert passende arbeid te 
verrichten, verliest zijn aanspraak op loon (7:629 lid 3 sub c 
BW)

– óók over deel van werktijd waarvoor werknemer 
arbeidsongeschikt is

ECLI:NL:HR:2014:1341

60
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Detacheringstoolkit

• detachering bij andere werkgever
– veel zieke werknemers huiverig om bij andere werkgever in dienst 

te treden
• bestaande rechten verspelen

– werkgevers terughoudend om zieke werknemer in dienst te 
nemen 

• vrezen financiële risico’s
– in 1e twee ziektejaren geen recht op no-riskpolis

• voorbeeldbri even

61

Arbeidstherapeutisch

• wennen aan werk
– onderdeel re-integratietraject

• werk aangepast aan mogelijkheden zieke werknemer

• geen loonwaarde
• maximaal 4 weken (uitgangspunt)

tijdelijk!

62

Loonsanctie
art. 25 W IA

• verlenging loondoorbetali ngsver plichting
– als werkgever aantoont dat hij alsnog zijn re-integratieverplichting 

is nagekomen, wordt duur verlengde loondoorbetalingsperiode 
bekort

• maximaal 52 weken

63
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Loonsanctie werkgever

• sanctiebeschi kking uiterlijk 6 weken voor einde wachttijd / 
verlengde loondoorbetaling (art. 25 lid 9 WIA)

– concrete tekortkomingen / motivering loonsanctie
• hersteladvies

• afgestemd op herstelgedrag werkgever (art. 25 lid 12 WIA)
– verslag herstelactiviteiten op basis van UWV-beschikking

• binnen 3 weken oordeel UWV (art. 25 lid 13 WIA)
• akkoord

– sanctie wordt 6 weken na beslissing opgeheven (art. 25 lid 14 
WIA)

64

Voorbeeld loonsanctie

maximaal 52 weken loonsanctie

loonsanctie
max. 52 wk

herstel 
door 
werkgever

einde
loonsanctie

beoordeling 
UWV
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Ziektewet
Wet v an 5 juni 1913

66
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Ziektewet

• ziek worden en geen werkgever 
– uitzendkracht / contract afloopt tijdens ziekte / ziek tijdens WW -

uitkering

• ziek worden en wel werkgever
– vangnet

67

Vangnet Ziektewet 
declaratie bij  UW V - loondoorbetalingsplicht werkgever

• ziek ten gevolge van zwangerschap / bevalling (art. 29a ZW)
– causaal verband

• no-risk-polis (art. 29b ZW)
– arbeidsgehandicapte / structureel functionele beperking
– Wajonger

• orgaandonatie (art. 29 lid 2 sub e ZW )
• compensatier egeling (art. 29d ZW)

– uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid
• eerste 13 weken zijn voor rekening van werkgever

7:629 lid 5 BW
68

Vangnet Ziektewet 
uitkering door UWV - geen werkgever

• ‘ziek-einde-dienstbetr ekki ng’ (art. 29 lid 2 sub c ZW) 
– einde, tijdelijk, dienstverband

• oproepkracht
– ontslag tijdens proeftijd
– uitzendkracht 

• met uitzendbeding

• zieke werkloze (art. 29 lid 2 sub d ZW) 
– vanaf 14e week

• nawerking (art. 29 lid 2 sub b ZW / art. 46 ZW)

69
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Vangnet Ziektewet
declaratie bij / uitkering door UWV

• causaal verband zwangerschap / bevalling 
– 100% / 2e jaar 70%

• no (low) risk polis (art. 29b lid 6 ZW)
– 70% - 100% / 2e jaar 70%

• orgaandonatie
– 100% / 2e jaar 70%

• na afloop, tijdelijk, dienstverband 
– 70% 

• .....
(maximum)dagloon
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Informatiev erplichting
art. 38b lid 1 ZW

• op verzoek informeert werknemer zijn werkgever over zijn 
mogelijke aanspraak op ziekengeld op grond van artikel 29b 
(no-riskpolis) of 29d (compensatier egeling oudere werknemer)

– 1e zin is niet van toepassing gedurende 1e 2 maanden na 
aanvang dienstbetrekking
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Veranderingen v oor (ex-)werknemer in ziek melden 
1

• 1 januari 2019 is voor (ex-)werknemer proces nadat hij zich 
heeft ziek gemeld verandert

– UWV stuurt na ziekmelding digitale vragenlijst

• vragenlijst moet werknemer binnen 3 dagen invullen
– logt extra veilig in via DigiD met persoonlijke code

• krijgt (ex-)werknemer in ontvangstbevestiging
– DigiD met extra beveiliging vraagt hij zelf aan

• heeft werknemer nog geen DigiD-app of sms-controle
– adviseert UWV (ex-)werkneme r dit snel aan te vragen

72
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Veranderingen v oor (ex-)werknemer in ziek melden 
2

• (ex-) werknemer heeft 3 werkdagen de tijd om vragenlijst in te 
vullen nadat zij brief hebben ontvangen

• als (ex-)werknemer vragenlijst na 3 werkdagen niet heeft 
ingevuld, krijgt hij SMS-bericht ter herinnering

• als hij na ongeveer 5 werkdagen vragenlijst niet heeft ingevuld, 
wordt hij gebeld

• ziekmelding kan alleen in behandeling worden genomen als 
vragenlijst is ingevuld

• verantwoor delij kheid voor invullen van digitale vragenlijst ligt bij 
(ex-) werknemer
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Handig

• website UWV
– verzuimmelder
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Recht op ziekengeld

• ongeschikthei d tot verrichten van zijn arbeid 
– laatstelijk voor ziekmelding feitelijk verrichte arbeid

• hervat in aangepast of passend werk
– blijft werknemer geheel ongeschikt voor zijn arbeid

• rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen
– ziekte / gebrek
– subjectieve mening van verzekerde niet van belang / opvatting 

van behandelend arts niet bepalend

art. 19 ZW
75
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Nieuw ZW-criterium 2013

• na 52 weken (art. 19aa lid 1 ZW)
– algemeen geaccepteerde arbeid (> 65%)

• verlies ZW-uitkering
– uitlooptermijn 1 maand (art. 19aa lid 2 ZW)
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Verkorte wachttijd WIA v angnetters

• volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
– na 13 weken

• normaal 104
– uiterlijk in 78e week 

• 10 weken behandeltermijn UWV = 68e week aanvragen

77

Beoordeling tijdens ZW-uitkering  

• verzekeringsarts / arbeidsdeskundige (art. 19ab ZW)
– tussen 44e en 52e week

• gericht op situatie ‘nadat 52 weken zijn verstreken’
– functionele mogelijkhedenlijst

• zoveel mogelijk aangesloten bij (uitvoerings)systematiek WIA
– aan hand van geschikte functies wordt vastgesteld of betrokkene 

beschikt over resterende verdiencapaciteit

• ook voor vangnetters van eigenrisicodragers
– geen kosten in rekening
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Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

• vanaf 44e week
– gesprek met verzekeringsarts UWV, arbeidsdeskundige, of met 

allebei

• in 52e week brief met beslissing
– Ziektewetuitkering stopt / nog maximaal 1 jaar uitkering

• in aantal gevallen Eerstejaars Ziektewetbeoordeling later

79

Ziektewet-uitkering stopt

• > 65% kunt verdienen van loon dat gezonde persoon met 
vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen

– één maand ‘uitloop’ (art. 19aa lid 2 ZW)
– gesprek met re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige

• op zoek naar werk
• WW-uitkering 
• bijstandsuitkering 

80

Geneeskundig onderzoek

• verplicht, zo dikwijls dit nodig wordt geoordeeld, zich te 
onderwerpen aan geneeskundig onderzoek door een door het 
UWV aangewezen arts

art. 28 ZW
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Dagloon
art. 15 ZW

• 1/261 deel van loon dat werknemer in periode van één jaar 
verdiende (referteperiode)

– eindigt op laatste dag van 2e aangiftetijdvak voorafgaande aan 
aangiftetijdvak waarin ziekte is ingetreden (art. 12b 
Dagloonbesluit werknemersverze keringe n)

• ten hoogste maximumdagloon (art. 17, lid 1, Wfsv)
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Dagloon WW-gerechtigde
art. 29h ZW

• WW-ontvang er die langer dan 13 weken door ziekte 
arbeidsongeschi kt is / vervolgens wordt overgehevel d van WW 
naar ZW

– berekening van hoogte van ZW-uitkering is gelijk aan die van 
WW-uitkering

• hoogte van dagloon verandert niet tijdens ziekte

83

Ziektewet
betaling

• 1 keer per week achteraf 
– nadat formulier Inkomstenopgave is ontvangen

• inclusief vakantieg eld 
– geen apart bedrag in mei

84
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Geen recht op ziekengeld 

• detentie (art. 19b ZW)
• onttrekking aan vrijheidsontneming (art. 19c ZW)
• recht heeft op loon (art. 19d ZW)
• recht heeft op WIA-uitkering (art. 19d ZW)

– zonder deze anticumulatiebepaling zou verzekerde in aanmerking 
komen voor zowel ZW-uitkering als (verkorte wachttijd) IVA-
uitkering

• uitreiziger (art. 19e ZW)
– deelneming aan terroristische organisatie
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Recht op uitbetaling / hoogte ziekengeld
art. 29 ZW

• zolang arbeidsovereenkoms t kan worden aangewezen blijft 
ZW in principe buiten beeld 

• 1e arbeidsongeschikthei dsdag is 1e werkdag waarop als 
gevolg van ziekte niet of gedeeltelijk is gewerkt 

• ziekengeld wordt uitgekeerd over iedere dag van 
ongeschikthei d tot werken, doch over maximaal 5 dagen per 
kalenderweek en niet over zaterdagen en zondagen

– in 1e kalenderweek wordt in afwijking van bepaalde in 1e zin 
ziekengeld uitgekeerd over zaterdag en zondag indien zaterdag of 
zondag aantoonbaar werkdag zou zijn geweest
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Uitsluitingsgronden
art. 29 lid 4 ZW

• dag waarop AOW-gerechtigde leeftijd bereikt eindigt lopende 
recht op Ziektewetuitkering 

– uitzondering indien na AOW-gerechtigde leeftijd dienstbetrekking

• gedurende tijd dat in verband met adoptie of pleegzorg WAZO-
uitkering wordt uitgekeerd 
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Passende arbeid behouden / v erkrijgen
art. 29 g ZW

• verplichtingen die ontvanger van ziektewetuitkering heeft 
– passend werk te verwerven / te behouden
– herstel niet te belemmeren 
– mee te werken met overige aan re-integratie gerelateerde 

maatregelen

• artikel met name bedoeld voor werknemers die geen 
werkgever meer hebben

– in dat geval is UWV immers verantwoordelijk voor re-integratie 
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Passende arbeid
art. 30 lid 1 ZW

• zieke werknemer verplicht:
– passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in gelegenheid 

wordt gesteld
– in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen
– geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten 

arbeid die aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid 
belemmeren
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Passende arbeid 1
art. 30 lid 5 ZW

• gedurende 1e periode van 6 maanden waarin recht bestaat op 
ziekengeld

– arbeid die aansluit bij arbeid waaruit werknemer ziek is geworden

• na 6 maanden 
– alle arbeid die voor krachten en bekwaamheden van werknemer 

is berekend
• tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke / geestelijke / sociale 

aard niet van hem kan worden gevergd

Besluit passende arbeid WW en ZW

90



31

Passende arbeid 2
art. 30 lid 5 ZW

• 6 maanden tijd om werk te vinden dat wat niveau / loon / 
reistijd beste aansluit bij baan waarin ziek geworden 

– 4 opleidingsniveaus 
• hoger onderwijs: academisch / hoger beroepsonderwijs
• middelbaar beroepsonderwijs, inclusief hoger algemeen voortgezet 

onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
• voorbereidend middelbaar onderwijs, inclusief middelbaar voortgezet 

onderwijs
• lager (basis) onderwijs / geen onderwijs

– 1e half jaar 70% van loon voor uitval wegens ziekte
– reistijd tot 2 uur (heen en terug)
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Weigering ziekengeld 1
art. 45 ZW

• geen medische behandeling
– inroepen medische hulp
– onder behandeling stellen
– opvolgen voorschriften behandelend arts

• belemmering herstel of aanpassing
• verhindering onderzoek UWV
• incorrecte ziekmelding
• opzet
• niet nakomen identificatieplicht
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Weigering ziekengeld 2
art. 45 ZW

• niet naleven controlevoorschriften
– tot 1e contact met UWV (oproep spreekuur / bezoek medewerker 

UWV / telefonische controle) voor- en namiddagen thuisblijven
– oproep om op spreekuur te verschijnen, worden beantwoord 
– mag controle niet door onbereikbaarheid worden belemmerd

• te laat nakomen mededelingsverplichting en (inkomsten)
• niet zoeken naar passende arbeid
• weigering scholing
• ernstige misdragingen jegens uitvoeringsorganisaties en hier 

werkzame personen
93



32

Weigering ziekengeld 3
art. 45 ZW

• benadelingshandeli ng
– bedoeld of onbedoeld afstand doen van recht op loon (7:629 lid 1 

BW) vervolgens ZW-uitkering claimen
– arbeidsovereenkomst door toedoen werknemer beëindigd

• basis voor loondoorbetaling weggevallen 
– werknemer onderneemt geen actie tegen vernietigbare opzegging

• als opzegverbod gedurende ziekte overtreden is / dringende reden 
voor / ontslag op staande voet ontbreekt

– akkoord gaan met beëindiging van arbeidsverhouding op initiatief 
van werkgever tijdens (verlengde) ziektetijdvak

• in tegenstelling tot WW
94

Weigering ziekengeld 4
art. 45 ZW

• niet verstrekken re-integratieverslag
• niet meewerken aan opstellen plan van aanpak of re-

integratieplan
• niet houden aan plan van aanpak of re-integratieplan
• …
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Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen

Wet op de arbeidsongeschi ktheidsverzekeri ng
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Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
W AO

• wet van 18 februari 1966
– in werking getreden 1 januari 1967

• 1e ziektedag voor 1 januari 2004
• wachttijd 104 weken

– was 52 weken

• ‘sterfhuisconstructi e’

97

WAO

• 15 - 25%
• 25 - 35%
• 35 - 45%
• 45 - 55%
• 55 - 65%
• 65 - 80%
• 80% of meer

• 14%
• 21%
• 28%
• 35%
• 42%
• 50,75%
• 75%

van 100/108 maal dagloon
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Herziening WAO

• uitkering wordt herzien wanneer degene, aan wie zij is 
toegekend, ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde 
voor hogere of lagere uitkering in aanmerking komt

• toename arbeidsongeschi kthei d
– medische omstandigheden
– uitsluitend arbeidskundige gronden

• bij toeneming arbeidsongeschi kthei d vindt herziening plaats 
met inachtneming van artikelen 37 tot en met 40 WAO

• aanvraag / ambtshalve
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Wachttijd WAO 
nieuwe beoordeling (Amber)

• 104 weken wachttijd WAO (art. 37 WAO)

• na 4 weken
– < 45% arbeidsongeschikt (art. 39a / 43a WAO)

• oorspronkelijke klachten binnen 5 jaar
– na toekenning / eerdere herziening

– > 45% arbeidsongeschikt (art. 38 WAO)
• ongeacht oorzaak klachten / termijn

• direct (art. 39 WAO)

– binnen 4 weken na toekenning/herziening

verrekenen met loondoorbetaling (7:629 lid 5 BW)
100

Herziening arbeidsongeschiktheid
ziekengeld / loondoorbetaling 1

• bij toeneming arbeidsongeschi kthei d vindt (in afwijking van 
artikelen 38, 39 en 39a) herziening plaats zodra toegenomen 
arbeidsongeschi kthei d 104 weken heeft geduurd

– recht bestaat op ziekengeld op grond van Ziektewet
– recht bestaat op loon als bedoeld in 7:629 BW
– …

1 januari 2015
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Herziening arbeidsongeschiktheid
ziekengeld / loondoorbetaling 2

• werkgevers kunnen geen recht meer doen gelden op art. 39a 
WAO 

– ophoging van mate van arbeidsongeschiktheid binnen 5 jaar na 
toekenning of herziening van WAO-uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid als gevolg van dezelfde oorzaak

• recht op toekenning van WAO-uitkering met verkorte wachttijd 
van 4 weken binnen 5 jaar na intrekking van WAO-uitkering bij 
arbeidsongeschi kthei d als gevolg van dezelfde oorzaak (art. 
43a WAO) is door wijziging niet aangetast
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WIA
economisch arbeidsongeschiktheidsb egrip

• beoogt bescherming te bieden tegen verlies aan 
verdiencapacitei t als gevolg van ziekte en gebrek

– niet tegen lichamelijke of geestelijke invaliditeit als zodanig

• verlies van verdiencapaciteit - en daarmee mate van 
arbeidsongeschi kthei d - wordt vastgesteld door 2 loonwaarden 
met elkaar te vergelijken

– loon dat verzekerde had kunnen verdienen als hij gezond zou zijn 
gebleven (maatmaninkomen) 

– loon hij met zijn beperkingen thans in theorie nog zou kunnen 
verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid (resterende 
verdiencapaciteit)
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WIA 

104 weken 
loondoorbetaling

35 - 80%
80% of meer (nd) < 35%80% of meer (d)

WGAIVA dienstverband
WW / WWB
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Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt
art. 4 W IA

• volledig arbeidsongeschi kt
– minder dan 20% van maatmaninkomen kunnen verdienen

• duurzaam (herstel uitgesloten)
– wanneer met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 

vaststaat dat gezondheidstoestand van verzekerde niet meer 
verder kan verbeteren of zelfs alleen nog maar kan verslechteren

• moet sprake zijn van onherstelbare psychische of fysieke aantasting 
van organisme én verbetering van functionele mogelijkheden moet 
zijn uitgesloten

• duurzaam (geringe kans op herstel)
– herstel niet is uitgesloten maar kans daarop op lange termijn 

gering is 105
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Gedeeltelijk arbeidsgeschikt
art. 5 W IA

• als verzekerde maximaal 65% van maatmaninkomen kan 
verdienen

– minstens 35% arbeidsongeschikt is
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Rechtstreeks en objectief medisch
art. 4 en 5 W IA

• verband tussen gezondheidspr obl emen van werknemer en 
vermindering van verdiencapaciteit 

– volgens binnen reguliere geneeskunde algemeen geaccepteerde 
maatstaven vastgesteld

• uitsluiten dat verzekerde op grond van ‘sociale 
omstandigheden’ uitkering wordt toegekend 
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Rechtstreeks en objectief medisch
jurisprudentie

• Raad achtte van belang dat verzekeringsarts zijn oordeel 
inzichtelijk had onderbouwd aan hand van alle voorhanden 
zijnde medische informatie

– ECLI:NL:CRVB:2017:3325

• Raad acht het geen probleem dat er geen andere deskundige 
is betrokken, nu verzekerde in gelegenheid was om medische 
stukken in te brengen ter betwisting van standpunt UWV, en 
van die gelegenheid ook ruimschoots gebruik heeft gemaakt

– ECLI:NL:CRVB:2017:3440
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Recht op WIA-uitkering

• minimaal 104 weken arbeidsongeschi kt (art. 23 WIA)
– wachttijd (loondoorbetaling / Ziektewetuitkering)

• WIA-uitkering aangevraagd (art. 64 lid 3 WIA)
– 11 weken voor einde wachttijd

• geen uitsluitingsgrond van toepassing (art. 43 WIA)
• minimaal 35% arbeidsongeschi kt
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WIA-aanv raag

• na 88 weken ziekte krijgt werknemer brief van UWV waarin 
staat dat hij WIA kan aanvragen

– uiterlijk in 93e ziekteweek WIA aanvragen(art. 64 lid 3 WIA)

• belangrijk dat WIA-uitkering op tijd wordt aangevraagd
– na 2 jaar ziekte betaalt werkgever loon normaal gesproken niet 

langer door
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Wachttijd WIA
verkorte wachttijd (art. 23 lid 6 WIA)

• 13 weken (minimum) / 78 weken (maximum)
– uiterlijk 10 weken van te voren aanvragen 

(wachttijd duurt na aanvraag 10 weken)

• volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (stabiele situatie)
– 1e aanvraag (art. 66 lid 2 WIA)
– verklaring bedrijfsarts / medisch specialist (art. 66 lid 3 en 4 WIA)
– geen ‘vangnetter’

verrekening met loondoorbetalingsplicht (art. 3:4 lid 1 sub a AIB)
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Wachttijd WIA
verlengde loondoorbetaling (art. 24 WIA) 

• vrijwillig verlengde loondoorbetalingsperiode (na 104 weken)

– reeds vergevorderde werkhervatting
– niet doorkruisen ingezette re-integratieactiviteiten
– ongewenste beoordeling over WIA-recht

werknemer / werkgever gezamenlijk 

112

Wachttijd WIA
verlengde loondoorbetaling 1 (art. 25 lid 9 WIA) 

• verplichte verlengde loondoorbetalingsperiode (na 104 weken)

– administratieve loonsanctie
– inhoudelijke loonsanctie
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WIA-aanv raag
re-integratieverslag (art. 65 W IA)

• bedrijfsarts / arbodienst
– probleemanalyse / eventuele bijstellingen probleemanalyse
– actueel oordeel bedrijfsarts / arbodienst
– medische informatie

• werkgever
– plan van aanpak / eventuele bijstellingen plan van aanpak
– (eerstejaars)evaluatie
– eindevaluatie

• werknemer
– oordeel werknemer
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Reïntegratiev erplichtingen werkgever
art. 25 W IA

• werkgever stelt in overeenstemmi ng met verzekerde plan van 
aanpak op

– afspraken worden door werkgever / verzekerde nageleefd
– plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd

• uiterlijk 13 weken voor verstrijken van wachttijd stelt werkgever 
in overleg met verzekerde reïntegratieverslag op 

– verstrekt hiervan afschrift aan verzekerde 

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar
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Plichten ter v oorkoming v an ontstaan en bestaan 
v an recht op uitkering (art. 28 W IA)

• verzekerde voorkomt ontstaan van arbeidsongeschi kthei d of 
verminderde arbeidsgeschiktheid en beperkt bestaan van 
arbeidsongeschi kthei d of verminderde arbeidsgeschikthei d

– voorzover dit redelijkerwijs van hem verwacht mag worden

• meewerken aan door werkgever of door die werkgever 
aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of 
getroffen maatregelen die erop gericht zijn om hem in staat te 
stellen passende arbeid te verrichten

• voldoende re-integratie-inspanni ngen verrichten
• naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling 

ondergaan voor zijn ziekte of gebrek 116

Plichten gericht op v ergroten v an mogelijkheden 
tot v errichten van arbeid 1 (art. 29 W IA)

• verzekerde die recht heeft op WGA-uitkering
– in voldoende mate trachten mogelijkheden tot verrichten van 

passende arbeid te behouden of te verkrijgen
– geneeskundig laten behandelen of aanwijzingen van arts op te 

volgen indien UWV / ERD /  rentegratiebedrijf in opdracht van 
UWV / ERD daartoe opdracht geeft en zijn genezing niet te 
belemmeren 

– meewerken aan activiteiten of werkzaamheden, gericht op 
inschakeling in arbeid die UWV / ERD wenselijk acht voor 
verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid
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Plichten gericht op v ergroten v an mogelijkheden 
tot v errichten van arbeid (art. 29 W IA)

• verzekerde die recht heeft op WGA-uitkering
– meewerken aan aanpassing van arbeidsplaats en aan 

persoonsgebonden voorzieningen die UWV / ERD verstrekt voor 
verkrijging van mogelijkheden tot verrichten van passende arbeid 
en zo nodig trachten die aanpassing en die voorzieningen te 
verkrijgen 

– meewerken aan opstellen van reïntegratievisie / reïntegratieplan
– voldoen aan verplichtingen die zijn opgenomen in reïntegratievisie

/ reïntegratieplan
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Plichten gericht op inschakeling in arbeid 1
art. 30 W IA

• verzekerde die recht heeft op WGA-uitkering is verplicht:
– passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in gelegenheid 

wordt gesteld
– in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen
– geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten 

arbeid die aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid 
belemmeren

• verzekerde die resterende verdiencapacitei t niet volledig benut 
en die recht heeft op WGA-uitkering

– verplicht zich als werkzoekende bij UWV te laten registreren
• indien UWV / ERD hem dit opdraagt 
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Plichten gericht op inschakeling in arbeid 2
art. 30 W IA

• verzekerde die recht heeft op loongerelateerde WGA-uitkering
en arbeid in dienstbetrekki ng verricht is verplicht

– zich te onthouden van verwijtbaar gedrag dat aangemerkt kan 
worden als dringende reden in zin van artikel 7:678 BW (ontslag 
op staande voet)

– dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek te laten beëindigen 
zonder dat aan voortzetting ervan zodanige bezwaren waren 
verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon 
worden gevergd 
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Uitsluitingsgronden WIA 

• recht gaat niet in / vervalt
– reeds WAO-uitkering
– reeds IVA- / WGA-uitkering
– recht op zwangerschap- / bevallingsuitkering
– detentie
– wonen in buitenland (tenzij verdragsland)

art. 43 WIA
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Opzet WIA-beoordeling
art. 6 W IA

• wat kan betrokkene nog ondanks klachten / wat kan betrokkene 
eventueel zelf nog verdienen

• gesprek met verzekeringsarts / arbeidsdeskundige
• schatting / verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig 

onderzoek nader geregeld in Schattingsbesluit 
arbeidsongeschi kthei dswetten

centraal staat wat betrokkene met ziekte of handicap wél kan
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Verzekeringsarts

• medisch onderzoek
– gesprek
– soms ook lichamelijk onderzoek

• eventueel gegevens huisarts / specialist
• beoordeling mogelijkheden / beperkingen

– Functionele Mogelijkhedenlijst (FML)
• concentreren / leidinggeven / tillen / staan / omgaan met stress / ...
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Arbeidsdeskundige 1

• brengt opleiding en arbeidsverleden in kaart
– diploma- en opleidingseis / opleidingsniveau 

• bekijkt welk werk betrokkene zou kunnen doen 
• algemeen geaccepteerde arbeid -gangbare arbeid-

– eigen werk / ander werk
• rekening houdend met medische mogelijkheden / bekwaamheden

• avondwer k
– maatmanfunctie dagfunctie - mogen bij schatting toch functies met 

avondwerk worden betrokken
• tenzij structureel nachtwerk (art. 9 sub f SB)
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Arbeidsdeskundige 2

• vergelijkt loon (maatmaninkomen) voor ziek worden met 
resterende verdiencapacitei t (art. 9 SB)

– eventueel huidig loon (schatting op feitelijke verdiensten)*
– loon dat betrokkene zou kunnen verdienen (theoretische 

schatting)*

• schatting door uurloonvergelijki ng
• medische urenbeperki ng
• medische afzakker / verworven nieuwe bekwaamheden
• kenmerken betrokkene
*hoogste loon bepaalt arbeidsongeschiktheidspercentage
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Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) 

• geautomatiseerd systeem
– hulpmiddel arbeidsdeskundigen

• arbeidsdeskundig analisten 
• niet ouder dan 24 maanden -actualiteitseis- (art. 9 lid 1 SB)

• tenminste 3 soorten functies waarmee betrokkene het meeste 
kan verdienen’ / minimaal 3 arbeidsplaatsen (art. 9 lid 1 SB)
– voorbeeldfuncties (geen vacatures)

• + 9000 beschreven (bestaande) functies
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Standaard Beroepen Classificatie (SBC)

• circa 250 SBC-codes
– functiebeschrijvingen binnen deze codes kunnen verschillende 

benamingen hebben
• functies zijn ingedeeld in 5 regionale bestanden

– alleen als SBC-code in elk regionale deelbestand voorkomt is er sprake 
van voldoende landelijke spreiding 

» mogen die functies worden opgenomen in het bestand
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Algemeen gebruikelijke bekwaamheden

• ontbreken van algemeen gebruikelijke bekwaamheden 
betekent niet dat functie niet kan worden geduid

– verzekerde wordt geacht te beschikken over algemeen 
gebruikelijke bekwaamheden (binnen 6 maanden moeten kunnen 
worden verworven)

• basale beheersing van Nederlandse taal 
• eenvoudig computergebruik

Regeling nadere invulling algemene bekwaamheden (Stcrt. 2004, 182)
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Geen benutbare mogelijkheden
art. 2 lid 5 SB 

• in sommige gevallen volstaat verzekeringsgeneeskundige 
beoordeling / is arbeidskundige beoordeling niet nodig

– opname in ziekenhuis of Wlz-instelling
– bedlegerigheid
– lichamelijke niet zelfredzaamheid
– psychische niet zelfredzaamheid ten gevolge van ernstige 

psychiatrische stoornis
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Arbeidsongeschiktheidspercentage 1 
voorbeeld

• sportleraar / knieblessure
– verdient € 20,00 per uur

• voorbeeldfunc ties (CBBS)
– vertegenwoordiger binnendienst € 14,00
– administratief medewerker € 12,50
– productiemedewerker / montage € 11,50
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Arbeidsongeschiktheidspercentage 2 
voorbeeld

salaris oud (maatman) 20,00 
middelste loon (CBBS) 12,50
verlies 7,50

7,50 / 20,00 = 37,5%
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WIA 

• Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschi kten (IVA)
– 80% of meer verlies verdiencapaciteit

• duurzaam
• regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

– 80% of meer verlies verdiencapaciteit 
• niet duurzaam

– 35 - 80% verlies verdiencapaciteit
• < 35% verlies verdiencapaciteit
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WIA 

104 weken 
loondoorbetaling

35 - 80%
80% of meer (nd) < 35%80% of meer (d)

WGAIVA dienstverband
WW / WWB

133

Recht op IVA-uitkering
art. 47 W IA

• wachttijd doorlopen
– verkorte wachttijd

• volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
• geen uitsluitingsgrond van toepassing
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IVA 

• duurzaam ten hoogste 20% maatmanloon kunnen verdienen
– herstel uitgesloten
– geringe kans op herstel op lange termijn

• jaarlijks herbeoordeling (vijf jaar)
• 75% (maximum) dagloon

art. 4 / art. 51 WIA
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Verhoging uitkering bij  hulpbehoev endheid
art. 53 W IA

• blijvende of voorlopig blijvende toestand van 
hulpbehoevendhei d

– geregeld oppassing / verzorging nodig 
• uitkering voor duur van hulpbehoevendheid verhoogd naar 100%

– niet indien verzekerde in inrichting is opgenomen en kosten van verblijf ten 
laste van zorgverzekering of verzekering inzake ziektekosten komen 
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WGA 

*voldoen aan referte-eis ‘26 uit 36’

loongerelateerde uitkering*
minimaal 3 / maximaal 24 maanden

niet werken of
< 50% verdiencapaciteit

werken
> 50% verdiencapaciteit

loonaanvulling vervolguitkering
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Regeling Werkherv atting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA)

• werknemers die volledig (80%-100%) arbeidsongeschi kt zijn
– niet duurzaam (kans op herstel)

• loongerelateerde uitkering

• werknemers die gedeeltelijk (35%-80%) arbeidsongeschi kt zijn
– art. 5 WIA

• loongerelateerde uitkering
• loondervingsuitkering
• loonaanvulling

138
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WGA

• referte-eis -26 uit 36- (art. 54 WIA)
– loongerelateerde uitkering (artikel 59 WIA)

• 2 maanden 75% / vanaf 3e maand 70% 
• maximaal 24 maanden 

– 1 maand per kalenderjaar arbeidsverleden (maximaal 10)
– meer dan 10 jaar arbeidsverleden: 1/2 maand per kalenderjaar 

arbeidsverleden na 2015
» kalenderjaren voor 2016 tellen altijd voor 1 maand

• niet voldoen aan referte-eis / na afloop loongerelateerde 
uitkering

– loonaanvulling / vervolguitkering (artikel 60 WIA)
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Berekening arbeidsverleden
(art. 15 lid 1 W IA)

• feitelijk 
– gewerkte kalenderjaren (> 52 loondagen)

• vanaf 1 januari 1998 - tot 1 januari 2013
– gewerkte kalenderjaren (> 208 loonuren)

• vanaf 1 januari 2013

• fictief 
– kalenderjaren vanaf 18 jarige leeftijd tot 1 januari 1998

• feitelijk + fictief = arbeidsverleden
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WGA-berekening
voorbeeld (v ereenvoudigde weergav e)

loon 2.600
verdiencapacitei t  (1.700/1.650/1. 575) 1.650

950
950/2.600 = 36,54% (= WGA)
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WGA loongerelateerde uitkering
voorbeeld

0

500

1000

1500

2000

2500

100% VC 50% VC 40% VC 0% VC

1600

800 640

630

1190 1302

1750

loon loongere lateerde  uitkeri ng
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WGA
vervolguitkering (art. 60 en 62 W IA)

• werken voor < 50% verdiencapaciteit
– uitkeringspercentage x minimumloon

• Toeslagenwet

• 65 - 80%  50,75%
• 55 - 65% 42%
• 45 - 55% 35%
• 35 - 45% 28%
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WGA-berekening
voorbeeld (v ereenvoudigde weergav e)

loon 2.600
verdiencapacitei t  (1.700/1.650/1. 575) 1.650

950
950/2.600 = 36,54% (= WGA)

= 35% - 45% 
= 28% (eventuele vervolguitkering)
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WGA loonaanv ulling / v ervolguitkering
voorbeeld
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WGA-berekening
voorbeeld (vereenvoudigde weergave)

loon 2450
minimumloon 1594

856

856/2450 = 34,94% 
= geen WIA-uitkering
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Herbeoordeling
gemotiveerd verzoek

• werknemer
– hogere uitkering 

• IVA 75% / WGA 70% (1e 2 maanden 75%)

• werkgever
– lagere premielast / ERD

• IVA = algemeen / WGA = individueel
• loongerelateerde uitkering = volledige bedrag
• loonaanvulling – vervolguitkering = ‘perverse prikkel’
• < 35% geen premielast / ERD
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Later ontstaan recht op IVA-uitkering
art. 48 W IA

• duurzaam en volledig arbeidsongeschikt op dag voorafgaand 
(dus géén wachttijd)

– recht had op WGA-uitkering
• niet relevant is of toegenomen (en thans dus duurzame) 

arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit dezelfde oorzaak
– < 35% arbeidsongeschikt en volledige en duurzame 

arbeidsongeschiktheid intreedt binnen 5 jaar
• dezelfde oorzaak

– < 35% arbeidsongeschikt en volledige en duurzame 
arbeidsongeschiktheid intreedt binnen 4 weken

• andere oorzaak
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Later ontstaan recht op WGA-uitkering
art. 55 W IA

• gedeeltelijk arbeidsgeschikt is indien hij op dag daaraan 
voorafgaand

– recht had op IVA-uitkering
• niet relevant is of toegenomen (en thans dus duurzame) 

arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit dezelfde oorzaak
– < 35% arbeidsongeschikt en volledige en duurzame 

arbeidsongeschiktheid intreedt binnen 5 jaar
• dezelfde oorzaak

– < 35% arbeidsongeschikt en volledige en duurzame 
arbeidsongeschiktheid intreedt binnen 4 weken

• andere oorzaak
149

Einde recht op IVA-uitkering
art. 49 W IA

• niet meer volledig en/of duurzaam arbeidsongeschi kt
– recht op WGA-uitkering

• IVA-uitkering eindigt onmiddellijk
– < 35%

• 2 maanden uitlooptermijn

• uitsluitingsgrond van toepassing
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Einde recht op WGA-uitkering 1
art. 56 W IA

• niet meer gedeeltelijk arbeidsgeschikt 
– recht op IVA-uitkering

• onmiddellijk
– < 35% 

• theoretische afschatting
– 2 maanden uitlooptermijn

» doch niet eerder dan op dag dat loongerelateerde WGA-uitkering 
eindigt (werkloosheidsrisico)

• feitelijke inkomsten
– 1 jaar uitlooptermijn

» doch niet eerder dan op dag dat loongerelateerde WGA-uitkering 
eindigt (werkloosheidsrisico)
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Einde recht op WGA-uitkering 2
art. 56 W IA

• uitsluitingsgrond van toepassing  
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Herlev en recht op IVA-uitkering
art. 50 W IA

• wanneer er recht op IVA heeft bestaan en dit vervolgens is 
geëindigd herleeft recht op dag dat verzekerde weer volledig 
en duurzaam arbeidsongeschi kt is

– toename arbeidsongeschiktheid WGA
• niet relevant is of toegenomen (en inmiddels duurzame) 

arbeidsongeschiktheid voortvloeit uit dezelfde oorzaak
– < 35% arbeidsongeschikt en volledige en duurzame 

arbeidsongeschiktheid intreedt binnen 5 jaar
• dezelfde oorzaak

– < 35% arbeidsongeschikt en volledige en duurzame 
arbeidsongeschiktheid intreedt binnen 4 weken

• andere oorzaak 153
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Herlev en recht op WGA-uitkering
art. 57 W IA

• geen wachttijd
– afname arbeidsongeschiktheid IVA-gerechtigde (lid 1 sub a)
– toename arbeidsongeschiktheid < 35%

• zelfde oorzaak (lid 1 onderdeel b)
– wegvallen uitsluitingsgrond (lid 2)
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Eigenrisicodragen ZW/WGA

155

Eigenrisicodragen

• Ziektewet (ZW)
• Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

– Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

156



53

Eigenrisicodragen ZW

• geen ZW-premie
– ziekengeld zelf betalen

• verzekeren van uitkering is (beperkt) mogelijk
– uitvoeringskosten

• eigen personeel / arbodienstverlener

• meer binding met ‘personeel’
• geen garantieverklaring nodig
• uitvoering (bijna) zonder UWV

ERD ZW heeft zelf re-integratie in de hand
157

Eigenrisicodragen ZW
1 januari 2003

• werkgever betaalt zelf ZW-uitkering voor zijn (ex-)werknemers 
– ook als ze niet meer bij hem werken

• preventie- en verzuimbeleid regelt werkgever zelf, samen met 
arbodienstverlener

– naast preventie- en verzuimbeleid ook re-integratie van zijn zieke 
werknemers zélf in hand

• controle over hele proces
• werkgever betaalt lagere gedifferentieerde premie Whk

(Werkhervatti ngskas)
– hoeft premiedeel ZW-flex niet te betalen

158

Eigenrisicodragen ZW
voorwaarden 1

• laat zich voor verzuimbegel eidi ng van zieke (ex-)werknemers 
die onder eigen risico vallen, bijstaan door gecertificeerde 
arbodienst / bedrijfsarts die is geregistreerd en toegelaten in 
BIG-register (art. 63c lid 1 ZW)

– afspraken rond verzuimbegeleiding schriftelijk vastgelegd
• kan ook gebruikmaken van Model arboverklaring

eigenrisicodragerschap ZW
– beëindiging verzuimbegeleiding schriftelijk melden bij UWV (art. 63c lid 5 

ZW)

• in 3 jaar voor beoogde ingangsdatum niet gestopt als 
eigenrisicodrager ZW
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Eigenrisicodragen ZW
voorwaarden 2

• private verzekering is niet verplicht (kan wel handig zijn)
– werkgever die erd ZW wil worden hoeft geen garantieverklaring 

(zoals bij erd WGA) te overleggen
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Eigenrisicodragen ZW
welke (ex-)werknemers 1

• met (tijdelijk) contract van wie arbeidsovereenkomst eindigt 
tijdens ziekte

• met fictief dienstverband,
– thuiswerkers / leerlingen / stagiairs / aannemers van werk (maar 

niet in een eigen bedrijf werkzaam) / freelancers /  provisiewerkers 
/ …

• die bij organisatie hebben gewerkt (en verzekerd waren) en 
daarna binnen 4 weken nadat ze uit dienst gingen ziek werden 

– nawerking
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Eigenrisicodragen ZW
welke (ex-)werknemers 2

• werkgever draagt ook risico voor overlijdensuitkering en aan 
nabestaanden van (ex-)werknemers met ZW-uitkering die 
onder eigen risico vallen
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Eigenrisicodragen ZW
welke (ex-)werknemers NIET

• die ziek zijn door zwangerschap / bevalling / orgaandonatie
• die geboren zijn vóór 8 juli 1954, voormalig werkloos zijn en 

recht hebben op compensati e volgens de Compensatieregeli ng
• die langdurige ziekte of handicap hebben 

– werknemers met no-riskpolis
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Eigenrisicodragen ZW
plichten (art 63a ZW) 1

• werkgever moet zelf regelen dat hij kennis in huis heeft om 
Ziektewet uit te voeren

– koopt deze in bij bedrijfsarts / gecertificeerde arbodienst

• werkgever beoordeelt of (ex-)werknemers bij ziekte recht 
hebben op uitkering / hoelang recht op uitkering / hoe hoog die 
is

• moet aparte verzuimadmi nistratie bijhouden
– die los staat van personeels - of loonadministratie

• verzuimprotocol opstellen
– zodat (ex-)werkneme r weet wat hij moet doen als hij ziek is
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Eigenrisicodragen ZW
plichten (art 63a ZW) 2

• voor (ex-)werknemers voor wie werkgever risico draagt
– bereidt werkgever beslissingen over Ziektewet voor
– betaalt werkgever Ziektewetuitkering 
– zorgt werkgever voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar 

passende arbeid
• afspraken daarover in plan van aanpak / re-integratieverslag

– als werknemer langer ziek is en WIA-uitkering aanvraagt, beoordeelt UWV 
aan hand van het re-integratieverslag of werkgever voldoende heeft 
gedaan aan re-integratie van werknemer

– houdt werkgever verzuimadministratie bij
• doet ziek- en hersteldmeldingen bij UWV

– laatste is ook belangrijk voor Eerstejaars Ziektewet-beoordeling
165
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Eigenrisicodragen ZW
plichten 3

• UWV controleert of werkgever deze taken goed uitvoert
– kan dit er toe leiden dat UWV werkzaamheden van werkgever 

overneemt
• UWV brengt kosten daarvan bij werkgever in rekening

werkgever kan deel van taken ook als dienst bij UWV inkopen
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Eigenrisicodragen ZW
inkopen taken bij andere organisatie

• werkgever kan uitvoering van Ziektewet overdragen aan 
andere organisatie, bijvoorbeeld aan administratiekantoor

– werkgever blijft verantwoordelijk voor uitvoering
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Eigenrisicodragen WGA

• betaalt WGA-uitkering (1e 10 jaar) voor vaste en flexwerkers 
(art. 83 WIA)

– betaalt alleen basispremie WGA
• geen gedifferentieerde premie WGA

• verantwoor delij k voor re-integratie (art. 42 WIA)
• garantie (art. 40 lid 2 WFSV)

– kan 10 jaar WGA-uitkering herverzekeren
• diverse particuliere verzekeraars bieden hiervoor mogelijkheden
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Eigenrisicodrager WGA
verplichtingen

• betaling van WGA-uitkering
• betaling van re-integratie
• begeleiding bij re-integratie

– aanbieden van scholing / sollicitatietrainingen 
– controleren van sollicitatie-inspanningen
– ..

• erop toezien dat WGA-er wettelijke verplichtingen nakomt
– bevoegdheid om maatregel op te leggen als WGA-er zich niet aan 

verplichtingen houdt
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Eigenrisicodragen WGA
wie betaalt uitkering uit aan (ex-)werknemer

• optie 1 (standaard): UWV betaalt uitkering
– (ex-)werkgeve r betaalt bedrag aan UWV

• optie 2 (op verzoek): werkgever betaalt uitkering zelf
– bepaalde kosten kan (ex-)werkge ver bij UWV declareren
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Eigenrisicodragen WGA
wie betaalt uitkering uit aan (ex-)werknemer na 10 jaar - 1

• eigenrisicodragen WGA duurt maximaal 10 jaar (art. 1 
Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-
uitkeringen)

– daarna neemt UWV verantwoordelijkheid voor uitkering over
• ook wordt UWV verantwoordelijk voor re-integratie
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Eigenrisicodragen WGA
wie betaalt uitkering uit aan (ex-)werknemer na 10 jaar - 2

• betaalde UWV uitkering en ontvangt (ex-)werkgever daarvoor 
van UWV factuur 

– werkgever vindt uitkering niet langer meer op factuur 

• betaalde (ex-)werkgever uitkering zelf
– (ex-)werknemer beslist of hij ook na afloop van 10 jaar uitkering 

van werkgever wil ontvangen of van UWV
• uitkering van werkgever ontvangen

– UWV maakt maandelijks bedrag van uitkering naar werkgever over
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Verschil ERD ZW / WGA

• werkgever doet 
claimbeoordeling

• maximaal 2 jaar
• betaling via werkgever

• UWV doet 
claimbeoordeling

• maximaal 10 jaar 
• betaling via UWV

‒ tenzij
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Eigenrisicodragen ZW /WGA
voor wie interessant

• organisaties die in staat zijn Ziektewetrisico / WGA-risico beter 
te managen dan UWV 

• organisaties die rondom Ziektewetrisico / WGA-risico goede 
afspraken kunnen maken met private verzekeraar 

– re-integratie
– premie
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Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten

175

Wajong

• volksverzekering 
– voor 17e verjaardag arbeidsongeschikt geworden

• dat op 18e verjaardag nog steeds is
– tussen 18e en 30e verjaardag arbeidsongeschikt geworden

• in jaar onmiddellijk voorafgaande aan dag van arbeidsongeschikt 
worden minstens 6 maanden studerende was

• uitkering is 75% wettelijk minimumloon
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Oude Wajong

• voor oude gevallen (voor 2010) geldt nog oude regeling
– jonger zijn 50 jaar worden herkeurd
– 50 jaar en ouder niet

• hoogte van uitkering wordt bepaald op basis van percentage 
van arbeidsongeschi kthei d

– tussen 25% en 50% arbeidsongeschikt
– tussen 50% en 80% arbeidsongeschikt
– meer dan 80% arbeidsongeschikt
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Wajong 2015

• voor 18e / tijdens studie ziekte of handicap hebben
– door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken

• recht op uitkering als ze aan voorwaarden voldoen
– art. 1a:1 Wajong

• jonggehandicapten die wel kunnen werken krijgen hulp bij 
vinden van geschikt werk

– bijstandsuitkering (gemeente) als ze voldoen aan voorwaarden
• Participatiewet
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Gev olgen v oor bestaande Wajongers 1

• UWV heeft tussen 2015 en 2018 gegevens van iedereen met 
Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw bekeken

– vast stellen wie wel of geen mogelijkheden heeft om te werken
• arbeidsvermogen genoemd

• Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij 
vinden van geschikt werk

– behouden hun Wajong-uitkering
• hoogte van uitkering is per 1 januari 2018 maximaal 70% 

minimumloon
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Gev olgen v oor bestaande Wajongers 2

• Wajongers zonder mogelijkheden om te werken behouden hun 
Wajong-uitkering

• Wajongers met arbeidsvermog en die al werken
– UWV verrekent inkomsten met de Wajong-uitkering
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Einde recht Wajong-uitkering

• weer kunnen werken
• in buitenland gaat wonen
• AOW-leeftijd bereikt 
• langer dan 1 maand in detentie zit
• zich niet aan de regels houdt
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Voorwaarden algemene bijstand

• rechtmatig in Nederland wonen
• 18 jaar of ouder
• niet genoeg inkomen / eigen vermogen om in levensonderhoud 

te voorzien
– samenwonen met echtgenoot / gezamenlijke huishouding voeren 

• telt inkomen /eigen vermogen van deze persoon mee
– (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal toepasselijke 

bijstandsnorm

• kan geen beroep doen op andere voorziening of uitkering
• zit niet in gevangenis / huis van bewaring (art. 13 PW)
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Rechten bij  algemene bijstand

• recht op aanvulling van inkomen tot aan bijstandsnorm 
• ondersteuning bij vinden van baan
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Plichten bij  algemene bijstand
hoofdstuk 2 Participatiewet

• arbeidsplicht
• re-integratieplicht
• verrichten tegenprestatie 
• correct gedragen bij gemeente 
• medewerki ngsplicht
• legitimatieplicht 
• inlichtingenplicht (art. 17 PW)
• taaleis (art. 18b PW)
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Plichten bij  algemene bijstand
arbeidsplicht 1

• aangeboden werk aanvaarden / zien te behouden
• op verzoek inschrijven bij uitzendbureau.
• vooraf actief werk zoeken in gemeente waar naartoe verhuizen
• bereid zijn om maximaal 3 uur per dag te reizen als dit nodig is 

om werk te krijgen
• bereid zijn om te verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 

uur reizen per dag werk te vinden
– ergens anders werk voor tenminste 1 jaar met beloning tenminste 

net zo hoog als bijstand
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Plichten bij  algemene bijstand
arbeidsplicht 2

• benodigde kennis / vaardigheden verkrijgen / behouden
• meewerken aan ondersteuning die gemeente oplegt / aanbiedt 

– gericht op arbeidsinschakeling

• kleding / persoonlijke verzorging / gedrag / krijgen van werk 
niet belemmeren

• niet voldoen aan plichten
– moet gemeente bijstandsuitkering voor minimaal 1 maand / 

maximaal 3 maanden verlagen met 100%
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Plichten bij  algemene bijstand
arbeidsplicht 3

• vrijgesteld van arbeidsverplichting en 
– alleenstaande ouders met volledige zorg voor 1 of meer kinderen 

tot 5 jaar (art. 9a PW)
• moeten hiervoor wel verzoek indienen bij gemeente

– moeten gebruik maken van voorzieningen van gemeente gericht op 
arbeidsinschakeling

– niet kunnen werken 
• duurzaam en volledig arbeidsongeschikten
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Plichten bij  algemene bijstand
verrichten tegenprestatie / taaleis

• tegenprestatie verrichten als gemeente hierom vraagt
– gemeente bepaalt inhoud / omvang / duur (art. 8a PW)

• gemeente moet regels met betrekking tot tegenprestatie hebben 
opgenomen in verordening (art. 7 lid 1 sub c PW)

– moet duidelijk kunnen maken wat voor soort tegenprestatie zij kunnen 
vragen en hoeveel tijd deze tegenprestatie kost

• Nederlandse taal voldoende beheersen (art.18b PW)
– korte / eenvoudige teksten lezen / schrijven

• 8 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd
• inburgeringsexamen behaald
• ander document waaruit blijkt dat Nederlandse taal beheerst
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mobiel  06 50 683 960
info@jwinfotainment.nl
www.jwinfotain ment.n l

facebook.com/jwinfot ain ment
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