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1. Inleiding 
 

Als een werknemer ziek wordt, moet zijn werkgever zich inspannen om te zorgen dat hij weer 

gedeeltelijk of volledig aan het werk kan. Als dat na twee jaar nog niet is gelukt, kan de werknemer in 

aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De werknemer kan daarvoor een claimaanvraag 

indienen. Een belangrijke voorwaarde voor deze uitkering is, dat de re-integratie-inspanningen van 

werknemer én werkgever voldoende zijn geweest. Daartoe wordt het re-integratieverslag getoetst 

door een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van UWV – de zogenaamde RIV-toets. Bij 

nalatigheid volgt een sanctie voor werkgever of werknemer.  

 
Voor het beoordelen van het re-integratieverslag hanteerde UWV tot begin 2017 de richtlijnen van 

de werkwijzer  ‘RIV-toets in de praktijk’. Deze is op 27 maart 2017 vervangen door de ‘Werkwijzer 

Poortwachter’. Deze werkwijzer geeft meer handvatten voor de inzet van het tweede spoor en geeft 

uitleg bij bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. Ook is rekening gehouden met de vraag om 

meer transparantie over de manier waarop UWV de geleverde re-integratie-inspanningen 

beoordeelt. In deze whitepaper geven we een samenvatting van deze werkwijzer. 

 

2. Inrichten re-integratie 
 

Werknemer en werkgever zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie. De re-integratie start 

zodra de werknemer met re-integratieactiviteiten belastbaar is. In eerste instantie is de focus op 

mogelijkheden binnen de eigen organisatie (spoor 1), zo nodig aangevuld met mogelijkheden buiten 

de organisatie (spoor2). 

Spoor 1 

De re-integratievolgorde is: 

1. Terugkeer in eigen werk 

2. Terugkeer in aangepast eigen werk 

3. Terugkeer in (aangepast) ander werk 

Terugkeer in eigen werk staat voorop. Dat is een continu proces: de werkgever moet voortdurend 

blijven onderzoeken of terugkeer in eigen werk mogelijk is. Een onderzoek naar 

herplaatsingsmogelijkheden in Spoor 1 bestaat in ieder geval uit een inventarisatie van: 

1. Alle binnen de eigen organisatie voorkomende functies op en onder het niveau van de 

arbeidsongeschikte werknemer. 

2. Een beoordeling van de geschiktheid van elk van deze functies op basis van een vergelijking 

van de daarin voorkomende belasting met de belastbaarheid van de werknemer, daarbij ook 

rekening houdend met zijn bekwaamheden. 
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Spoor 2 

Zodra er geen zicht meer is op structurele hervatting binnen de eigen organisatie, moet een spoor-2-

traject worden opgestart. Uiterlijk is dit binnen 6 weken naar de eerstejaarsevaluatie (week 52). Dat 

hoeft alleen niet als er binnen 3 maanden alsnog zicht is op structurele hervatting in Spoor 1. 

Belastbaarheid na (eerstejaars)evaluatie 

Wat als de werknemer pas na de (eerstejaars)evaluatie belastbaar wordt? Dan moet er binnen 8 

weken gestart worden met de re-integratieactiviteiten. In eerste instantie zijn deze gericht op  

Spoor 1. Maar omdat het tweede jaar van de loondoorbetalingsverplichting inmiddels is ingegaan, 

moet er daarnaast direct met een tweede-spoortraject gestart worden. Spoor 2 wordt echter alleen 

ingezet wanneer er binnen 3 maanden geen concreet perspectief is op structurele werkhervatting 

binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit 

bij de functionele mogelijkheden. 

 

Inrichting tweede spoortraject 

Bij een re-integratie in Spoor 2 wordt de arbeidsongeschikte werknemer actief begeleid bij het 

vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem geschikte functie bij een andere werkgever. Dit 

gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan. 

 

Adequaat traject 

Het geheel van activiteiten moet als ‘adequaat’ kunnen worden aangemerkt. Daarvoor moet het 

traject bestaan uit een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of 

overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de 

werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint. 

 

Het persoonsprofiel is de van tevoren vastgestelde uitgangspositie van de werknemer. Het 

zoekprofiel is het einddoel, gericht op een structurele geschikte functie buiten de eigen organisatie. 

‘Adequaat’  wil ook zeggen dat het traject direct wordt aangepast als dat nodig is.  

 

Als een traject toch mislukt, moet er ten minste met de arbodienst of bedrijfsarts geëvalueerd 

worden. Hierbij kunnen bijvoorbeeld ook arbeidsdeskundigen worden geraadpleegd. Als uit de 

evaluatie blijkt dat er nog mogelijkheden zijn, moet er gezocht worden op welke wijze deze 

mogelijkheden alsnog benut kunnen worden.  

 

Het persoonsprofiel wordt vastgesteld aan de hand van de opgedane arbeidservaring, specifieke 

vaardigheden, scholing en gevolgde cursussen, belemmeringen en beperkingen, en de 

persoonsgebonden kenmerken van de arbeidsongeschikte werknemer. Zoveel als mogelijk wordt 

rekening gehouden met zijn ambities, wensen en voorkeuren. 

 

Het zoekprofiel wordt bepaald aan de hand van een inventarisatie van: 

• de arbeidsmogelijkheden; 

• de verwervingsmogelijkheden; 

• de hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt  
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Het tweede spoor-re-integratieplan wordt opgesteld door de uitvoerder van het plan. Het bevat ten 

minste: 

• een door die uitvoerder vastgesteld persoonsprofiel; 

• een beredeneerd zoekprofiel; 

• een overzicht van rapportagemomenten.  

 

Het is van belang dat de werknemer instemt met het re-integratieplan, omdat hij dan aan te spreken 

is op de daarin afgesproken door hem te leveren inspanningen. Als hij het niet eens is met het 

voorgestelde plan, kan de werknemer een deskundigenoordeel vragen . 

 

Verplichtingen werknemer 

 

Meewerken aan herstel en re-integratie 

De werknemer moet meewerken aan zijn herstel: hij mag dit niet belemmeren of vertragen. Ook 

moet de werknemer meewerken aan de re-integratie. Hij dient: 

 een positieve en actieve houding en enige flexibiliteit te tonen;  

 zich  te houden aan redelijke voorschriften van de werkgever of van deskundigen die hem 

begeleiden; 

 mee te werken aan het opstellen van het Plan van aanpak en de uitvoering daarvan en aan in 

de arbeidsovereenkomst of branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van zijn 

herstel of re-integratie;  

 mee te werken aan redelijke maatregelen gericht op het vergroten van zijn bekwaamheden, 

zoals training en scholing. 

 

Werknemer werkt niet mee 

Mocht de werknemer medewerking weigeren, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij de 

benodigde prikkelende maatregelen treft om de werknemer tot medewerking te stimuleren. 

Bijvoorbeeld het aanspreken van de werknemer, schriftelijk vastleggen, officieel berispen, 

opschorten en/of inhouden van loon en uiteindelijk - in het uiterste geval - overgaan tot (aanzegging) 

van ontslag.  

 

Verplichtingen werkgever 

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke 

werknemers. Hij moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst. 

 
Passend werk aanbieden 
De werkgever moet spontaan passende werkzaamheden aanbieden en zo nodig opdragen. De zieke 

werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan. Het enkel attenderen op vacatures of laten 

kennismaken met een manager is niet genoeg. Het informeren naar vacatures bij andere 
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bedrijfsonderdelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures voor openstaande functies is 

ook niet voldoende. De werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk 

binnen de eigen organisatie. Dat geldt ook bij een arbeidsconflict. 

 

Wanneer een werknemer zelf voorstellen voor ander passende werkzaamheden binnen het bedrijf 

doet, dient de werkgever daar positief op te reageren. Afwijzing kan alleen plaatsvinden als de 

werkgever dit voldoende motiveert. Zelfs in een situatie van inkrimping of reorganisatie zal de 

werkgever actief moeten zoeken naar de mogelijkheden om een werknemer met functionele 

beperkingen toch aan het werk te houden. 

 

Redelijkheid is het uitgangspunt 

Wat betreft het toetsen van re-integratie-inspanningen zegt artikel 65 WIA dat het UWV beoordeelt  

of de werkgever en de verzekerde in redelijkheid hebben kunnen komen tot de re-integratie- 

inspanningen die zijn verricht. Wanneer is de grens van wat in redelijkheid van de werkgever mag 

worden verlangd bereikt?  

 

In ieder geval wordt van de werkgever niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de 

zieke werknemer een andere werknemer ontslaat. Als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen 

formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing niet verlangd worden. Het feit dat de werkgever een 

andere werknemer in de oorspronkelijke functie van de zieke werknemer heeft aangesteld is echter  

geen reden voor het niet herplaatsen.  

 
Een belangrijke factor is ook de grootte van het bedrijf. Naarmate het bedrijf groter is, er meer 

vacatures zijn en er meer diversiteit in functies is, zijn er eerder andere passende functies 

beschikbaar en de mogelijkheden tot aanpassing van de eigen functie groter. Behoort het bedrijf tot 

een holding, dan moet ook in de daarbij horende organisaties naar passend werk worden gezocht. 

 

Als functies passend zijn te maken door de inzet van een kortdurende (circa zes maanden) training of 

scholing, dan kan dit van werkgever en werknemer worden verwacht. Voor Spoor 2 kan de inzet van 

een opleiding of training vooral noodzakelijk zijn om de arbeidskansen te vergroten. 

 

 

3. Bijzondere situaties 
 

Meerdere werkgevers 

Als een werknemer een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft bij meerdere werkgevers, is ieder 

van die werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie.  

 

Eigenrisicodrager Ziektewet 

De eigenrisicodrager Ziektewet is net als iedere andere werkgever verantwoordelijk voor re-

integratie van zijn (ex-)werknemer in het eerste en het tweede Spoor. Na het einde van het 

dienstverband zet hij de re-integratie voort alsof de werknemer nog bij hem in dienst is. Voor een 
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herplaatsing in aangepast eigen of ander werk binnen de eigen organisatie kan het noodzakelijk zijn 

om het dienstverband te verlengen of opnieuw een dienstverband aan te gaan. 

 

Arbeidsconflict en re-integratie 

Een conflict binnen de werksfeer is geen reden om niet actief te werken aan re-integratie. Verwacht 

wordt dat partijen er alles aan doen om tot herstel van de relatie te komen, waarbij de STECR 

Werkwijzer Arbeidsconflict als leidraad dient. De in deze werkwijzer genoemde instrumenten 

moeten worden ingezet.  

 

Stagnatie bij re-integratie (deskundigenoordeel) 

Een deskundigenoordeel van UWV kan helpen als de re-integratie vastloopt en werkgever en 

werknemer er samen niet meer uitkomen.  

 

Dienstverband eindigt tijdens ziek zijn 

Is er sprake van een tijdelijke arbeidsrelatie of is de einddatum van de arbeidsrelatie in zicht, dan 

gelden dezelfde re-integratieverplichtingen als bij een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Als de ziekte van de werknemer op ontslagdatum 6 weken of langer heeft geduurd, stelt de 

werkgever in overleg met de werknemer uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband een re-

integratieverslag op. Dit geldt niet voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet. 

De inspanningen zullen zich vooral moeten richten op re-integratie in Spoor 2. De re-integratie- 

verplichting stopt bij het einde van het dienstverband. 

 

Participatieverzoek UWV bij einde dienstverband 

Om te voorkomen dat de re-integratie vastloopt, kan de werkgever voor aanvang van het traject 

UWV vragen bij de re-integratie te helpen. Als UWV akkoord gaat met dit verzoek, zal UWV het 

ingezette re-integratietraject na het einde van het dienstverband voortzetten en/of bijdragen in de 

kosten ervan.  

 
Kosten re-integratie in relatie tot de resterende duur van het tijdelijke dienstverband 

Van een werkgever kunnen alleen financiële inspanningen worden verwacht die in verhouding staan 

tot de resterende periode van het dienstverband. Dit betekent dat de kosten voor re-integratie niet 

hoger hoeven zijn dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende duur van het 

dienstverband (Spoor 1 en Spoor 2). 

 

Marginale mogelijkheden 

Met marginale mogelijkheden wordt bedoeld dat de werknemer uiterst beperkt is, tegen de grens 

van Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM) aan. De focus hierbij moet vooral liggen op de 

mogelijkheden bij de eigen werkgever, omdat daar meer mogelijkheden zijn voor aanpassing in 

taken, uren en belasting dan bij een andere werkgever. Inzet van een Spoor 2 traject zal dan ook niet 

snel aan de orde zijn. 
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Perioden van geen benutbare re-integratiemogelijkheden 

Tijdens een periode van geen benutbare mogelijkheden houdt de bedrijfsarts vinger aan de pols en 

wijst de werkgever op re-integratiemogelijkheden zodra de werknemer hiertoe weer in staat is. 

 

Dienstverbanden met een zeer geringe urenomvang en/of wisselende urenomvang 

De kosten voor de re-integratie-inspanningen moeten in verhouding staan tot de omvang van het 

dienstverband. UWV hanteert hiervoor als praktische lijn dat de kosten die van de werkgever kunnen 

worden gevergd niet meer mogen zijn dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende duur 

van de loondoorbetalingsverplichting. 

 

Tijdelijke of blijvende aanpassingen omvang dienstverband tijdens ziek zijn 

De omvang van het dienstverband voorafgaand aan het ziekteverzuim is bepalend voor het doel van 

de re-integratie. Daarop is ook de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gebaseerd. Gaat een werknemer 

vrijwillig minder werken tijdens het ziekteverzuim, dan wordt dus niet de re-integratieplicht minder .  

 

Verloven, zoals ouderschapsverlof of seniorenverlof 

Het uitgangspunt is dat het opnemen van verlof de re-integratie niet mag schaden. De omvang van 

het dienstverband zonder verlof is bepalend voor het doel van de re-integratie.  

 

Zwanger 

De zieke werkneemster die zwanger is, wordt tijdens de WAZO-periode vrijgesteld van re-

integratieverplichtingen. De WAZO-periode telt niet mee voor de 104 weken wachttijd. 

 

AOW-gerechtigde leeftijd nadert 
Als de werknemer binnen één jaar na het einde van de wachttijd de AOW-gerechtigde leeftijd 

bereikt, mag worden afgezien van een traject in het tweede spoor, mits beide partijen hiermee 

instemmen.  

 

 

4. Werkwijze bij RIV-toets 
 

UWV toetst de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer aan de hand van het re-

integratieverslag (RIV) dat werkgever en werknemer samen opmaken. Het complete RIV moet 

tegelijk met de WIA-aanvraag worden ingediend, uiterlijk in de 93e verzuimweek. 

 

Bij de RIV-toets stelt UWV vast of werkgever en werknemer hun verplichtingen in het kader van de 

Wet verbetering poortwachter zijn nagekomen, zodat de werknemer zo veel mogelijk werk behoudt. 

Het zwaartepunt van de toets ligt dan ook bij het behaalde re-integratieresultaat. Als dat 

bevredigend is, wordt ervan uitgegaan dat er voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan. 

UWV toetst dan niet of alle voorschriften en processtappen precies zijn gevolgd. Is er geen 

bevredigend resultaat, dan worden wel alle inspanningen getoetst, zodat de werkgever 

tekortkomingen kan repareren.  
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4.1 Is het re-integratieverslag compleet?  

 

Bij binnenkomst van het RIV wordt beoordeeld of het dossier compleet is: dat wil zeggen of alle 

verplichte stukken aanwezig zijn, zoals genoemd in artikel 6 van de ‘Regeling Procesgang eerste en 

tweede ziektejaar’. Ontbreken er stukken, dan moeten deze alsnog aangeleverd worden.  

 

UWV stelt voor het re-integratieverslag modelformulieren beschikbaar op www.uwv.nl. De 

modelformulieren zijn: 

1. Probleemanalyse (PA) 

2. Plan van aanpak (PvA) 

3. Bijstelling probleemanalyse 

4. (Eerstejaars)evaluatie 

5. Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst 

6. Eindevaluatie 

7. Medische informatie 

 

Had de werknemer gedurende twee jaar geen benutbare mogelijkheden, dan zijn de 

Probleemanalyse, het actueel oordeel en de medische informatie voldoende. 

 

Als de stukken niet compleet zijn, is van belang  wiens schuld dat is. Ligt het aan de werknemer, dan 

krijgt hij/zij 5 werkdagen de tijd om het RIV aan te vullen. Komt de aanvulling te laat, dan wordt de 

WIA-aanvraag niet behandeld (art. 4:5 Awb). Ligt de oorzaak bij de werkgever, dan krijgt deze 5 

werkdagen de tijd om aan te vullen ‘op straffe van’ een loonsanctie.  

 

4.2 Beeldvorming UWV op basis van de stukken 

 

Zodra het RIV compleet is, vormt UWV zich op basis van de stukken een beeld van de belastbaarheid, 

de belasting in de oorspronkelijke functie, het sociaal-medisch handelen van de bedrijfsarts, de 

verrichte inspanningen en het behaalde re-integratieresultaat. Is het niet mogelijk een goed beeld te 

krijgen, dan neemt UWV contact op met de werkgever of de bedrijfsarts.  

 

5. Arbeidsdeskundige toetsingsaspecten 
 

De RIV-toets wordt in eerste instantie door de arbeidsdeskundige uitgevoerd. Medische vragen of 

onduidelijkheden worden voorgelegd aan de verzekeringsarts.  De arbeidsdeskundige heeft een 

vaste toetsingsvolgorde:  

1. Is er sprake van een bevredigend re-integratieresultaat?  

2. Zo nee, zijn de re-integratie-inspanningen voldoende?  

3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een deugdelijke grond?  

4. Zo nee, is het mogelijk om de tekortkomingen te herstellen? 

http://www.uwv.nl/
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Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet de arbeidsdeskundige zich een beeld vormen van 

het werk waarin is hervat en van de eisen die dit werk aan de werknemer stelt. Dit zet hij af tegen de 

mogelijkheden die de werknemer heeft.  

 

5.1 Is er sprake van een bevredigend resultaat? 

 

Een bevredigend resultaat is bereikt als:  

 

1. de werknemer passend werk doet met een structureel karakter dat zo dicht mogelijk  

aansluit bij de resterende functionele mogelijkheden en oorspronkelijke beloning binnen het 

eigen bedrijf, dan wel buiten het eigen bedrijf. 

 

Of, als dit niet haalbaar blijkt, is een bevredigend resultaat ook bereikt als:  

 

2. de werknemer passend werk doet met een structureel karakter met een loonwaarde van 

65% van het oorspronkelijke loon (van voor de eerste ziektedag). 

 

In het laatste geval moeten werkgever en werknemer het erover eens zijn dat redelijkerwijs niet 

meer van de werkgever kan worden verwacht. Een werknemer hoeft een dergelijk aanbod niet te 

accepteren als hij binnen of buiten het bedrijf betere concrete herplaatsingsmogelijkheden ziet. 

Structurele werkhervatting  

Een werkhervatting moet structureel zijn. Dit betekent dat de werknemer na afloop van de  

verplichte loondoorbetalingsperiode in deze arbeid blijft werken. Het uitgangspunt is dat het om  

een aanstelling voor onbepaalde tijd gaat. Dit moet door de werkgever bevestigd worden. Blijkt bij 

de claimbeoordeling dat het toch om een aanstelling van bepaalde tijd gaat, dan kan alsnog een 

sanctie opgelegd worden.  

 
Alleen als een aanstelling voor onbepaalde tijd niet mogelijk is, kan bij een nieuwe werkgever een 

aanstelling voor minimaal zes maanden (gerekend vanaf het einde van de verplichte 

loondoorbetalingsperiode) worden geaccepteerd. De oorspronkelijke werkgever zal  

aannemelijk moeten maken dat binnen afzienbare tijd geen betere alternatieven beschikbaar zullen  

komen.  

Passend werk  

Passend werk is ‘alle arbeid die aansluit bij de krachten en bekwaamheden van de werknemer, tenzij 

die in redelijkheid niet aan de werknemer kan worden opgedragen’.   

Functionele mogelijkheden 

Onder werk dat aansluit bij functionele mogelijkheden wordt werk verstaan dat qua belasting past bij 

de belastbaarheid van de werknemer. 
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Resultaat in nabije toekomst 

Als er op het moment van toetsen nog geen sprake is van een bevredigend resultaat maar vaststaat 

dat dit wel voor het einde van de wachttijd wordt gerealiseerd, dan wordt dit resultaat als 

bevredigend beschouwd. 

 

Als de arbeidsdeskundige vaststelt dat er sprake is van een bevredigend re-integratieresultaat sluit 

hij zijn onderzoek hiermee af. 

 

Niet volledig hervat maar volledige werkhervatting blijkt mogelijk 

Als de werknemer niet volledig het werk heeft hervat, maar wel meer dan 65% van de 

oorspronkelijke loonwaarde realiseert en uit de toets van het re-integratieverslag blijkt dat de 

werknemer een nog hogere loonwaarde zou kunnen realiseren, dan wordt het resultaat van de re-

integratie-inspanningen als niet bevredigend gezien. 

 

 

5.2 Zijn de re-integratie-inspanningen voldoende? 

 

Blijkt dat het behaalde re-integratieresultaat niet bevredigend is, dan kijkt de arbeidsdeskundige naar  

de inspanningen die zijn verricht. Daarbij toetst hij of de re-integratie langs de volgende lijn tot  

stand gekomen is:  

 

1. Is het eigen werk, eventueel door het treffen van voorzieningen geschikt (te maken)?  

2. Is er ander passend werk (te maken) binnen het bedrijf?  

3. Is spoor 2 (tijdig) ingezet?  

 

De beoordeling van de inspanningen richt zich vooral op eventuele tekortkomingen. Bijvoorbeeld: 

- werkgever heeft de herplaatsingsmogelijkheden in eigen/ander/aangepast werk in de eigen 

onderneming niet onderzocht; 

- werkgever heeft geen passende maatregelen genomen bij het niet of onvoldoende 

meewerken aan de re-integratie door de werknemer; 

- bij herhaalde uitval is de probleemanalyse en/of het plan van aanpak niet aangepast; 

- werkgever heeft niet tijdig een spoor 2 traject ingezet; 

- er is geen adequaat re-integratietraject ingezet. 

 

Als de arbeidsdeskundige vaststelt dat er voldoende re-integratie-inspanningen zijn geleverd, sluit hij 

het onderzoek af. 
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5.3 Is er een deugdelijke grond? 

 

Blijkt uit het onderzoek door de arbeidsdeskundige dat de geleverde re-integratie-inspanningen 

onvoldoende zijn, dan gaat hij na of de werkgever hiervoor een ‘deugdelijke grond’ ofwel een goede 

reden heeft.  

 

Onder meer in de volgende situaties is er geen sprake van een deugdelijke grond: 

 Te hoge kosten van re-integratieactiviteiten. 

 Inadequaat oordeel van bedrijfsarts, arbodienst, re-integratiebedrijf of andere  

dienstverlener.  

 Het niet verzekerd zijn voor re-integratiekosten of het niet vergoeden van een re- 

integratietraject door een verzekeraar . 

 De werkplek is vergeven . 

 Er is geen geschikt (te maken) werk in de eigen onderneming. 

 Inkrimping van het bedrijf. 

 Arbeidsconflict.  

 Onwil van de werknemer . 

 Klachtcontingente in plaats van tijd-/procescontingente behandeling.  

 Werkgever volgde medisch advies.  

 Schoolvakanties, bouwvakvakanties, bedrijfsvakantiesluitingen. 

 

In de volgende situaties kan er wel sprake van een ‘deugdelijke grond’ zijn: 

 Als werkgever een inadequaat deskundigenoordeel van UWV heeft opgevolgd. 

 Als werkgever voor de re-integratie van de zieke werknemer een andere werknemer moet 

ontslaan. 

 Als een herschikking van taken voor de zieke werknemer leidt tot onevenredige belasting van 

andere werknemers. 

 

Als er sprake is van een deugdelijke grond, dan sluit de arbeidsdeskundige het onderzoek af. 

 

5.4 Is het mogelijk om de tekortkomingen te herstellen? 

 

Als de werkgever geen deugdelijke reden kan aanvoeren voor de geconstateerde tekortkomingen,  

dan kondigt de arbeidsdeskundige aan dat een verlengde loondoorbetalingsplicht zal worden 

voorgesteld. De werkgever krijgt op schrift de motivering van de sanctie van maximaal 52 weken. 

Hierbij wordt vermeld wat de werkgever moet repareren en onder welke voorwaarde de werkgever 

bekorting van de loonsanctieperiode zinvol kan aanvragen.  

Bezwaar tegen de loonsanctie  

De werkgever die een loonsanctie krijgt opgelegd, krijgt hiervan een officiële beschikking en kan  

hiertegen bezwaar maken. De werknemer wordt hierover geïnformeerd. Omdat de werknemer een  
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derde belanghebbende is, kan hij tegen deze beschikking bezwaar maken.  

 

De werkgever kan ook een bekorting van de loonsanctie aanvragen. De beoordeling van een 

bekortingsverzoek is procesmatig gelijk aan de reguliere RIV-toets. 

Bezwaar tegen niet–opleggen loonsanctie 

De werknemer kan belang hebben bij een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting. Hij 

ontvangt dan immers langer loon, heeft ontslagbescherming  en recht op re-integratie. Daarom 

wordt bij het voornemen om geen loonsanctie op te leggen, contact opgenomen met de werknemer 

om zijn visie op de re-integratie-inspanningen te horen. Blijft de arbeidsdeskundige van mening dat 

er geen loonsanctie opgelegd wordt, dan wordt dit in de WIA-beslissing vermeld. De werknemer kan 

hiertegen bezwaar maken, maar dat leidt er niet toe dat er alsnog een loonsanctie komt. Wel kan de 

werknemer bij UWV een schadevergoeding claimen. 

6. Verzekeringsgeneeskundige toetsingsaspecten 
 

Het startpunt voor een beoordeling door de verzekeringsarts is wanneer er medische vragen of 

onduidelijkheden zijn. Dit stellen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige samen vast.  

 

6.1 Beeldvorming 
 

De verzekeringsarts beoordeelt in eerste instantie of hij zich een beeld kan vormen van het sociaal-

medisch handelen van de bedrijfsarts in de eerste twee ziektejaren van de werknemer en diens 

werkmogelijkheden en/of -beperkingen. Kan hij zich geen goed beeld vormen, dan komt dat vaak 

omdat er informatie ontbreekt. In dat geval verzoekt hij/zij de bedrijfsarts om binnen 5 werkdagen 

de ontbrekende informatie te verstrekken. De werkgever krijgt hiervan bericht.  

 

Als de benodigde informatie niet binnen 5 werkdagen verstrekt wordt, zal de verzekeringsarts met de 

beschikbare informatie verdergaan met de inhoudelijke toets van het re-integratieverslag.  

 

6.2 Oordeelsvorming 

 

De verzekeringsarts toetst de beoordeling, begeleiding en advisering van de bedrijfsarts en het 

actueel oordeel. Hij moet een uitspraak doen over de vraag of de medische informatie en de 

belastbaarheid zoals door de bedrijfsarts omschreven, een logisch verband hebben.  

Is de verzekeringsarts het niet eens met de visie van de bedrijfsarts over de medische 

voorgeschiedenis of het actueel oordeel, dan neemt hij/zij contact op met de bedrijfsarts. Blijft er 

een verschil van mening bestaan, dan roept hij/zij de werknemer op en vormt zijn eigen oordeel.  
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Vindt de verzekeringsarts vervolgens dat de werknemer meer functionele mogelijkheden heeft dan 

de bedrijfsarts heeft beschreven, dan volgt overleg met de arbeidsdeskundige. Belangrijk hierbij is 

dat de verzekeringsarts  zich ook een oordeel vormt over de vraag sinds wanneer deze 

mogelijkheden er zijn, zodat vastgesteld kan worden of er re-integratiekansen zijn gemist en zo ja, of 

er een loonsanctie moet worden opgelegd.  

 

6.3 Re-integratie-belemmerend advies 
 

Bij een re-integratiebelemmerend advies van de bedrijfsarts per datum actueel oordeel, roept de 

verzekeringsarts de werknemer altijd op. 

Als de bedrijfsarts heeft gesteld dat de werknemer geen benutbare mogelijkheden (GBM) heeft, dan 

beoordeelt de verzekeringsarts twee punten: 

1. Is er per datum actueel oordeel inderdaad sprake van geen re-integratiemogelijkheden? 

2. Zo nee, is er sprake geweest van de juiste sociaal-medische begeleiding? 

Ad 1. 

Als de verzekeringsarts bij zijn eigen onderzoek tot de conclusie komt dat de werknemer GBM heeft 

op verzekeringsgeneeskundige gronden, dan doet hij meteen een beoordeling in het kader van de 

WIA.  

Redenen voor volledige arbeidsongeschiktheid op verzekeringsgeneeskundige gronden zijn: 

- Werknemer is opgenomen in een ziekenhuis of erkende zorginstelling 

- Werknemer is bedlegerig (grootste deel van de dag en langdurig) 

- Werknemer is in grote mate ADL-afhankelijk 

- Werknemer disfunctioneert persoonlijk en sociaal door een ernstige psychische stoornis 

- Werknemer heeft sterk wisselende mogelijkheden/verlies van mogelijkheden binnen 3 

maanden tot een jaar. 

Ad 2. 

Als de verzekeringsarts concludeert dat er geen sprake is van juiste begeleiding, dan moet hij dat 

onderbouwen. Ook moet de huidige GBM-status op te heffen zijn door het inzetten van deze 

ontbrekende begeleiding of interventie. Is dat niet zo, dan kan er geen loonsanctie gegeven worden. 

Concludeert de verzekeringsarts dat er wel (marginale) benutbare mogelijkheden zijn, dan beschrijft 

hij de belastbaarheid conform de FML en draagt hij het dossier over aan de arbeidsdeskundige. Deze 

kan dan vaststellen of re-integratiekansen zijn gemist. 
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6.4  Nu wél mogelijkheden, maar per datum einde wachttijd géén mogelijkheden  

 

De bedrijfsarts schrijft in het actueel oordeel dat de werknemer per datum actueel oordeel niet  

werkt, ondanks dat hij wél benutbare mogelijkheden heeft. Als reden hiervoor wordt opgegeven dat  

uitval rond einde wachttijd wordt verwacht.  

 

De verzekeringsarts toetst dan of de bedrijfsarts terecht stelt dat binnen drie maanden een 

aanmerkelijke verslechtering voor een langeres periode te verwachten is. Zo ja, dan kan de 

claimbeoordeling worden opgepakt. Zo nee, dan bespreekt de verzekeringsarts de functionele 

mogelijkheden en de verwachte duur van de uitval met de arbeidsdeskundige. Wordt een 

kortdurende uitval verwacht, dan houden werkgever en werknemer re-integratieverplichtingen. 

 

7.  RIV-toets einde dienstverband  
 

Als het dienstverband tijdens de eerste twee ziektejaren eindigt, bijvoorbeeld bij een tijdelijk 

dienstverband, dan wordt in het geval de werknemer langer dan 6 weken ziek is, ook beoordeeld of 

werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht. Deze toets vindt 

plaats aan het einde van het dienstverband. Daarom moet uiterlijk op de laatste dag van het 

dienstverband in overleg met de werknemer een re-integratieverslag worden opgesteld.  

 

Gedurende het dienstverband gelden dezelfde verplichtingen als voor een dienstverband voor 

onbepaalde tijd. De re-integratieverplichting stopt bij het einde van het dienstverband. 

Is de werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet dan worden de re-integratie-inspanningen 

beoordeeld bij de WIA-aanvraag. 

 

7.1 Verhaalsanctie 

 

Als de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan, verhaalt UWV de ZW-uitkering op de 

werkgever over de periode dat de werkgever is tekortgeschoten in zijn re-integratie-inspanningen. 

 

Het tijdvak waarover ziekengeld wordt verhaald, is als volgt begrensd:  

- de eerste 14 weken van de arbeidsongeschiktheid worden niet als stagnatieperiode 

aangemerkt  

- niet langer dan de opgetreden vertraging  

- niet langer dan 52 weken  

 

De uiteindelijke duur van het verhaal en de hoogte van het te verhalen bedrag worden verder  
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beïnvloed en begrensd door het ziekengeld dat feitelijk wordt uitgekeerd. Het verhaaltijdvak wordt 

gesteld op hele weken, afgerond naar beneden.  

 

7.2 Als werknemer niet meewerkt  

 

Als de werknemer niet (voldoende) meewerkt bij het indienen van het RIV of bij de re-integratie- 

inspanningen, legt UWV hem een maatregel op. Ook wordt gekeken of de werknemer voldoende  

heeft meegewerkt aan zijn herstel en de voorschriften van de werkgever in alle redelijkheid heeft  

opgevolgd. Blijft UWV vervolgens bij het oordeel dat óók de werkgever onvoldoende re-integratie-

inspanningen heeft geleverd, dan stelt UWV een tijdvak vast waarover het aan de werknemer uit te 

keren ziekengeld op de werkgever wordt verhaald.  

 

8. Afhandelingstermijn 
 

UWV streeft ernaar om binnen 3 weken na ontvangst van het RIV een oordeel te geven over het 

opleggen van een loonsanctie. De beslissing over het opleggen van een loonsanctie moet uiterlijk 6 

weken voor datum einde wachttijd gegeven worden. Komt deze beslissing later, dan wordt deze 

extra tijd verrekend als een eventueel bekortingsverzoek gehonoreerd wordt. Dat geldt alleen als de 

WIA-aanvraag uiterlijk 11 weken voor einde wachttijd ontvangen wordt.  Wordt de aanvraag te laat 

ontvangen, dan leidt dat tot het verlengen van de loondoorbetalingsplicht voor de periode dat de 

aanvraag te laat is ontvangen. De beslissingstermijn schuift dan ook op. 


