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Sancties van het UWV: een schande voor een casemanager? 

 

Ieder jaar leveren werknemers en werkgevers rond 60.000 re-integratieverslagen in bij UWV. 

Allemaal dossiers die eerst de Poortwachtertoets moeten doorstaan, voordat de arbeidsongeschikte 

werknemer zich voor de keuring bij de keuringsarts en de arbeidskundige mag melden. Deze 60.000 

re-integratieverslagen zijn nog al eens reden voor een sanctie. In de statistieken van UWV worden de 

sancties in drie groepen verdeeld: 

Sancties 2010 2011 

sanctie werkgever voor onvoldoende 
inspanningen 

1.230 2.453 

sanctie werknemer voor onvoldoende 
inspanningen 

37 64 

sanctie voor onvolledig re-integratieverslag 1.339 2.431 

 

We zien een explosieve stijging, maar die heeft vooral te maken met onderregistratie in 2010. 

Duidelijk is wel dat een sanctie geen incident is, maar regelmatig voorkomt. In deze whitepaper gaan 

we in op de achtergrond van het sanctiebeleid, de meest voorkomende redenen om sancties te 

geven, de beste argumenten om succesvol bezwaar en beroep tegen sancties aan te tekenen en de 

beste manier om sancties te voorkomen. 
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Het wettelijk kader 
 

Het juridisch kader dat de basis vormt voor de beoordeling en de sanctionering is terug te vinden in 

verschillende wetten. 

 In het BW de verplichting van de werkgever en werknemer tot goed werkgever- en 

werknemerschap binnen de arbeidsovereenkomst (7:611 BW), de verplichting voor de werkgever 

om passende arbeid aan te bieden (7:658a BW) en de wettelijke plicht voor de werknemer om 

aan zijn re-integratie mee te werken (7:660a BW).  

 In het verlengde van het BW ligt de verplichting om de mogelijkheden tot het verrichten van 

arbeid te vergroten (art. 29 WIA) en inschakeling in de arbeid (art. 30 WIA). 

 De verplichting voor de werkgever om de arbeidsplaats, de werkmethoden en de inrichting van 

het bedrijf aan te passen om het resterend arbeidsvermogen zo goed mogelijk te benutten en 

om ziekte van werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Verder het begeleiden 

van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten (art. 3a en 

4 Arbeidsomstandighedenwet 1998). 

 De wettelijke verplichting van de werkgever om zich bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan 

door een deskundige dienst of andere deskundige personen (art. 13 en 

14  Arbeidsomstandighedenwet 1998). 

 De plichten van de werknemer om het ontstaan en bestaan van recht op uitkering op grond van 

de Wet WIA te voorkomen (art. 28 Wet WIA). 

 Alle verplichtingen in de Wet Verbetering Poortwachter. 

 Alle verplichtingen van werkgever en werknemer rond het re-integratiedossier en het re-

integratieverslag (art. 25 WIA) en de nadere uitwerking daarvan in de Regeling procesgang eerste 

en tweede ziektejaar. 

 Het Schattingsbesluit. 

 Professionele standaarden, richtlijnen en protocollen. In art 6, lid 6 WIA wordt naar protocollen 

verwezen die het vaststellen van arbeidsongeschiktheid wetenschappelijk onderbouwen. 

Al deze input is gebruikt om de Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter op te stellen. Deze 

beleidsregels vormen geen statisch geheel, maar worden steeds aan de nieuwste inzichten getoetst. 

Vandaar dat door de jaren heen een andere invulling aan de toetsing is gegeven en andere 

sanctieredenen worden gebruikt. 

De toetsingsprocedure bij UWV 
 

Na de aanvraag van een uitkering op grond van de Wet WIA door de werknemer, toetst UWV of het 

re-integratieverslag compleet is (administratieve toetsing). Zo ja, dan volgt daarna een inhoudelijke 

toetsing van de re-integratie-inspanningen.  

Administratieve toetsing  
Het re-integratieverslag moet compleet zijn. Dat betekent dat een heel pakket papier moet worden 

aangeleverd. In dit pakket zitten, in het vereiste format: 

http://wetten.st-ab.nl/wetwia.htm#30
http://wetten.st-ab.nl/wetten/0034_Arbeidsomstandighedenwet_1998_Arbowet_1998.htm
http://wetten.st-ab.nl/wetten/0034_Arbeidsomstandighedenwet_1998_Arbowet_1998.htm
http://wetten.st-ab.nl/wetwia.htm#28
http://wetten.st-ab.nl/wetwia.htm
http://wetten.st-ab.nl/wetwaoor1rpetz.htm
http://wetten.st-ab.nl/wetwaoor1rpetz.htm
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1. de noodzakelijke administratieve gegevens van de werknemer, werkgever en bedrijfsarts of 

arbodienst; 

2. gegevens over de aard van het bedrijf van de werkgever; 

3. gegevens over de bekwaamheden van de werknemer; 

4. gegevens over de functie van de werknemer; 

5. vermelding van de eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte; 

6. het oordeel en het advies van de bedrijfsarts of de arbodienst; 

7. het door de werkgever en de werknemer overeengekomen plan van aanpak en de bijstellingen; 

8. de evaluatie aan het einde van het eerste ziektejaar en de meest recente evaluatie van de 

voortgang en de uitvoering van afspraken gemaakt in het plan van aanpak; 

9. een actueel oordeel over de kwaliteit van de arbeidsrelatie door de werkgever en de bedrijfsarts 

of de arbodienst; 

10. een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst over het verloop van de ongeschiktheid 

tot werken, de functionele beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer tot het 

verrichten van arbeid; 

11. een actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de werkgever over de aanwezigheid 

van passende arbeid bij de werkgever; 

12. een oordeel van de werknemer op grond van de in onderdelen 1 tot en met 11 opgenomen 

gegevens en oordelen. 

Het is belangrijk dat het re-integratieverslag compleet is, omdat er anders een loonsanctie kan 

volgen. Dat blijkt ook uit jurisprudentie.  In de zaak LJN BP2202 beriep een werkgever zich op het feit 

dat de werkneemster stukken niet aanleverde bij UWV en dat hem dus niets te verwijten viel. De 

CRvB stelde dat in deze situatie de werkgever niet van zijn verplichtingen is ontslagen als een 

werknemer nalatig is.  

Inhoudelijke toetsing 
De inhoudelijke toetsing begint met een beoordeling van het resultaat van de re-integratie. Wanneer 

dit resultaat bevredigend is, zal geen loonsanctie volgen. Een bevredigend resultaat is bereikt 

wanneer de werknemer:  

 gekomen is tot een werkhervatting die min of meer aansluit bij zijn resterende functionele 

mogelijkheden of 

 werkzaamheden verricht waarmee hij ten minste 65% van zijn loon van vóór de 

arbeidsongeschiktheid verdient. De werkzaamheden moeten altijd een structureel karakter 

hebben. 

Voorheen nam UWV genoegen met ten minste 65% loonwaarde in passend werk. Het maakte UWV 

niet uit hoe je dit resultaat had bereikt, want het leidde immers niet tot intrede in de WIA. Daar 
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denkt UWV inmiddels anders over. De wet zegt dat het aangeboden werk zo dicht mogelijk moet 

liggen bij de arbeidsmogelijkheden van de betreffende medewerker. Met alléén die 65% loonwaarde 

gaat UWV daarom niet langer akkoord. Zijn er mogelijkheden om intern een hogere loonwaarde te 

realiseren, dan kan er toch een sanctie opgelegd worden. Er zijn dus geen wijzigingen in de wet 

geweest; alleen de manier waarop UWV de wet interpreteert is gewijzigd. 

Als geen bevredigend resultaat is behaald, dan toetst UWV de re-integratie-inspanningen van de 

werkgever en werknemer. Hoofdcriterium voor UWV is of werkgever en werknemer ‘in redelijkheid 

hebben kunnen komen tot de re-integratie-inspanningen die zijn verricht’. Is er geen sprake van 

voldoende re-integratie-inspanningen, maar heeft de werkgever daarvoor een ‘deugdelijke grond’, 

dan volgt geen loonsanctie. Er is in ieder geval sprake van een ‘deugdelijke grond’ als de werknemer 

geen resterende arbeidsmogelijkheden meer heeft (de GBM-situatie). 

 

Toetsingskader van UWV 
 

In de beleidsregels staat uitgebreid omschreven waar UWV nu precies op let bij de beoordeling van 

de re-integratie-inspanningen. Uit de Wet Verbetering Poortwachter en de Regeling Procesgang 

eerste en tweede ziektejaar komen de volgende toetspunten:  

 

Procedurele stappen 

 Heeft de arbodienst/bedrijfsarts een adequate probleemanalyse opgesteld en een oordeel 

gegeven conform de relevante regelingen? 

 Zijn deze zo nodig bijgesteld, zeker in geval van stagnatie van de re-integratie? 

 Is er een adequaat plan van aanpak opgesteld met zo nodig voldoende sociaal-medische 

interventies en/of activiteiten gericht op werkhervatting? 

 Is er een casemanager aangewezen? 

 Is het plan van aanpak ook daadwerkelijk uitgevoerd, tussentijds geëvalueerd en, indien nodig, 

bijgesteld? 

 Heeft aan het eind van het eerste ziektejaar de meer uitgebreide evaluatie (opschudmoment) 

plaatsgevonden? 

 

Medische aspecten 

 Heeft de werknemer een naar algemeen medische maatstaven adequate behandeling voor zijn 

ziekte of gebrek ondergaan? 

 Is nagegaan of door behandeling, training of revalidatie de functionele mogelijkheden kunnen 

worden vergroot? 

 Is de zieke op de juiste wijze begeleid bij het vergroten van de functionele mogelijkheden? 

 Is de beoordeling van de bedrijfsarts van de functionele mogelijkheden voor eigen arbeid en 

eventuele passende, andere arbeid plausibel? 

 Is rekening gehouden met de laatste stand van zaken in de medische wereld? 

 

Arbeidskundige aspecten 

 Zijn de mogelijkheden tot werkhervatting, die er volgens de functionele mogelijkheden van de 

werknemer zijn, voldoende in beeld gebracht? 



6 
 

 Is voldoende rekening gehouden met de opleiding, ervaring en persoonlijke eigenschappen van 

de werknemer en de mogelijkheden tot aanvullende opleiding en training? 

 Zijn de mogelijkheden tot herplaatsing in de eigen functie, zo nodig met aanpassingen, 

onderzocht? 

 Zijn de mogelijkheden tot een andere functie bij de eigen werkgever, zo nodig met aanpassingen 

en scholing, in voldoende mate verkend? 

 Zijn er activiteiten ondernomen voor het vinden van passend werk bij een andere werkgever, zo 

nodig door middel van scholing? 

 

Belangrijkste redenen om een loonsanctie op te leggen 
 

Als een ranglijst zou worden gemaakt van de meest voorkomende redenen om een loonsanctie op te 

leggen, dan gaat het om herkenbare situaties. Maar ook situaties waarin het niet zo ver had hoeven 

te komen als er voldoende regie was geweest en het re-integratiedossier goed was opgebouwd. 

Dit is de top  7: 

1. Onvoldoende re-integratie-inspanningen. 

2. Re-integratie-inspanningen te laat ingezet. 

3. Geen goede aansluiting van aangeboden passende arbeid op de functionele mogelijkheden van 
de werknemer. 

4. Passende arbeid is niet gericht op een duurzame benutting van mogelijkheden. 

5. Re-integratie 2e spoor niet, niet adequaat of te laat aangepakt. 

6. Onvoldoende aan re-integratie gedaan omdat onterecht is aangenomen dat werknemer geen 
benutbare mogelijkheden heeft. 

7. Niet gebruiken van sanctiemogelijkheden als werknemer onvoldoende meewerkt aan re-
integratie. 

 

Bezwaar en beroep tegen loonsanctie  
 

Bijna alle bezwaar- en beroepzaken gaan over de inhoud van het dossier, dus over de beoordeling 

van de re-integratie-inspanningen.  

 

Verschil in oordeel bedrijfsarts en verzekeringsarts 

Het meest gebruikte inhoudelijke verweer tegen een loonsanctie is dat de werkgever aangeeft 

gedaan te hebben wat de bedrijfsarts heeft geadviseerd. Vaak stelt de verzekeringsarts van UWV vast 

dat de werknemer méér resterende arbeidsmogelijkheden heeft dan de bedrijfsarts heeft 

vastgesteld.  
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Er is dus een discrepantie tussen het oordeel van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. En omdat de 

werkgever de bedrijfsarts is gevolgd, zijn er in de ogen van de verzekeringsarts te weinig re-

integratie-inspanningen verricht.  

 

Een ander veel voorkomend oordeel is dat de bedrijfsarts eerder had moeten concluderen dat re-

integratie bij de eigen werkgever niet meer mogelijk was, zodat de werkgever te laat het tweede 

spoor heeft ingezet. 

 

CRvB: werkgever altijd verantwoordelijk voor re-integratie 

Tot een aantal jaar geleden oordeelden kantonrechters dat een werkgever die de bedrijfsarts volgt 

niets verweten kan worden. De bedrijfsarts is immers de deskundige. In een van de uitspraken werd 

gesteld “dat er geen risicoaansprakelijkheid is voor de activiteiten van de bedrijfsarts”. Een 

loonsanctie werd dan onterecht geacht. Een aantal van deze zaken in de jurisprudentielijst 

opgenomen.  

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) zit op een ander spoor. Zij gaat er altijd van uit dat de 

verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij de werkgever ligt. Een door de werkgever gevolgde 

onjuiste inschatting van de bedrijfsarts leidt dan tot een loonsanctie. Dit is een zure constatering, 

want de bedrijfsarts wordt geacht verstand van zaken te hebben!  

 

Een voorbeeld van de gedachtegang van de CRvB 

In de casus (LJN: BP2226) komt de verzekeringsarts tot een ander oordeel dan de bedrijfsarts. De 

werkgever was de bedrijfsarts gevolgd.  

 

Een werkneemster met een dienstverband van 32 uur per week was ziek. Ze ging op enig moment 

weer voor 16 uur aan de slag. Het eerste spoor gaf onvoldoende perspectief, zodat ook het tweede 

spoor werd ingezet. Na een sollicitatietraining en een beroepskeuzeonderzoek ging de werkneemster 

bij een andere werkgever aan de slag. De werkgever heeft geprobeerd de arbeidsongeschikte 

werkneemster meer uren te laten werken, maar zij gaf (gesteund door de bedrijfsarts) aan dat meer 

uren werk tot meer klachten leidde. Aan het einde van de wachttijd werkte de werkneemster 12 uur 

per week in passende werkzaamheden bij de andere werkgever.  

 

De verzekeringsarts, en later de bezwaarverzekeringsarts, waren van mening dat de werkneemster 

inzetbaar was in functies met een rugsparend karakter, waarin zij haar houding kon afwisselen. Een 

urenbeperking was volgens de bezwaarverzekeringsarts niet nodig, als rekening werd gehouden met 

de beperkingen die eerder door de arbodienst waren vastgesteld. Beide verzekeringsartsen meenden 

daarom dat de werkneemster 20 uur per week passende werkzaamheden had kunnen verrichten.  

 

De werkgever kwam met het klassieke verweer dat hij altijd de adviezen van de bedrijfsarts had 

opgevolgd. De CRvB oordeelde echter dat de werkgever niet alleen uit had mogen gaan van het 

oordeel van de bedrijfsarts en de werkneemster. Hij had meer re-integratie-inspanningen moeten 

verrichten, mede naar aanleiding van de rapportages van de arbodienst. 

 

Bedrijfsarts en werkgever moeten dus oppassen dat de regie niet bij de arbeidsongeschikte 

werknemer komt te liggen. Ook moeten zij niet teveel de werkzaamheden afstemmen op de (vaak 
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wisselende) klachten van de werknemer. Indien zij dat toch doen, is het mogelijk dat de werkgever 

uiteindelijk een loonsanctie krijgt opgelegd. 

 

Uit meerdere uitspraken blijkt dat de beoordeling van de re-integratie-inspanningen een feitelijke 

toets is. De werkgever doet er goed aan te overleggen met de werknemer en alle betrokken 

deskundigen, en een consistente lijn uit te zetten voor de re-integratie.  

 

Deskundigenoordeel UWV 
 

Is er op enig moment geen volledige zekerheid over het “voldoende zijn van de re-integratie-

inspanningen”? Dan kan een werkgever het best een deskundigenoordeel (DO) aanvragen bij UWV. 

Het DO geeft een goede voorspelling van wijze waarop UWV uiteindelijk de beoordeling van de re-

integratieactiviteiten zal doen. Het oordeel kan gedurende de re-integratie van de werknemer meer 

dan eens worden aangevraagd. De werkgever toont zo aan dat hij zijn re-integratietaak serieus 

neemt en niet alleen op het oordeel van de bedrijfsarts af wenst te gaan. 

 

Het grote belang van een DO is terug te vinden in de uitspraak van de CRvB van 20 juli 2011 (LJN: 

BR2382). De CRvB heeft hier geoordeeld dat een DO als valide argument kan worden ingebracht 

tegen een opgelegde loonsanctie. Als uit het DO volgt dat de re-integratie-inspanningen voldoende 

zijn, dan kan UWV daar later niet op terugkomen. UWV kan dan alleen nog een loonsanctie opleggen 

als tussen het moment van het DO en het moment van het eindoordeel de inspanningen alsnog 

onvoldoende zijn gebleken. Het zal echter niet altijd makkelijk zijn voor UWV om dit aan te tonen. 

Het DO biedt zodoende een grote mate van zekerheid tegen relatief lage kosten*. Het is verstandig 

een DO te vragen na het eerste ziektejaar (het opschudmoment leent zich hier heel goed voor) en 

tijdens het tweede ziektejaar. Hiermee kan meer zekerheid worden verkregen over de verrichte re-

integratie-inspanningen. 

 
*De € 50 die nu wordt gevraagd staat ter discussie. UWV is van plan de prijs te verhogen naar      

€ 175,- voor de werknemer en € 350,- voor de werkgever. Dit is altijd nog lager dan de kostprijs 

van € 440. 

 

Mogelijke redenen om in beroep te gaan tegen een loonsanctie 
 

Uit de jurisprudentie blijkt dat de kans op succes bij bezwaar en beroep niet zo groot is. In de meeste 

gevallen is voortvarend aan de slag gaan met de herstelpunten de beste weg naar zo laag mogelijke 

kosten. De herstelacties kunnen aan UWV worden voorgelegd en die zal dan oordelen of het 

dossierherstel voldoende is geweest. Van belang is dan wel te bewaken dat UWV binnen de gestelde 

termijnen reageert. Bij een te late reactie kunnen de dagen die UWV te laat is van de sanctie worden 

afgetrokken. De vertraging gaat namelijk ten koste van de hersteltijd van de werkgever. 

 

Uit de zaken die in deze whitepaper worden genoemd, blijkt dat de belangrijkste 

gemeenschappelijke factor voor een succesvol bezwaar of beroep is: de kwaliteit van het dossier. Een 
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bedrijfsarts moet bijvoorbeeld ‘geen benutbare mogelijkheden’ (GBM) hard kunnen maken. De 

casemanager zal bij GBM om een waterdichte onderbouwing vragen. Hetzelfde geldt bij het al dan 

niet inzetten van het tweede spoor. Als deze mogelijkheid niet wordt overwogen, is een goede 

verklaring vereist. 

 

Verder zijn er nog praktische zaken. De sanctie moet voor het einde van de wachttijd worden 

afgegeven door UWV. Is de beschikking te laat dan is deze niet geldig.  

 

Kostenvergoeding als loonsanctie onterecht was 

Wanneer UWV een loonsanctie oplegt, is het raadzaam dat de werkgever daartegen bezwaar maakt. 

Als de bestuursrechter het UWV-besluit namelijk als onrechtmatig beschouwt, kan de werkgever in 

ieder geval de loonbetalingen aan de werknemer gedurende de periode dat de loonsanctie gold 

vorderen. De CRvB bepaalde dit op 25 maart 2009 (LJN BH9466). 

 

Aansprakelijkheid arbodienst voor gemaakte fouten 

Volgens de CRvB kan een arbodienst worden aangesproken voor de schade die een werkgever leidt 

als de arbodienst fouten maakt. In jurisprudentie over loonsancties heeft de Raad overwogen dat 

wanneer de arbodienst een fout heeft gemaakt waardoor de werkgever een loonsanctie opgelegd 

krijgt, de werkgever de betrokken dienstverlener civielrechtelijk aansprakelijk kan stellen. De basis 

voor zo’n claim is wanprestatie. 

  

Het Hof Amsterdam (JAR 2006/300) oordeelde al dat een arbodienst aansprakelijk is voor de door de 

werkgever te lijden schade door wanprestatie. De schade is in zo’n geval toerekenbaar als de 

arbodienst niet overtuigend kan aantonen dat de schade ook zou zijn ontstaan als zij wel vroegtijdig 

actief maatregelen had genomen ter voorkoming van langdurige uitval, aldus het Hof. 

 

De volledige schade bestaat uit de loonschade, rente over de loonschade en een schadevergoeding 

voor de tijd die de werkgever aan de kwestie heeft moeten besteden. Daarbij is wel vastgesteld dat 

de schade pas ontstaat vanaf het moment dat de arbodienst niet aan haar verplichtingen heeft 

voldaan. Dat is dus in de regel niet vanaf de eerste ziektedag.  

 

Of een schade ook echt wordt toegekend, hangt van de omstandigheden af. De arbodienst kan in de 

algemene voorwaarden een zogenaamd exoneratiebeding opnemen. Daarmee wordt 

aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt. De rechter kan in bijzondere omstandigheden aan dergelijk 

beding voorbijgaan. In een uitspraak (LJN: BG4230, Rechtbank Utrecht) stelde de rechtbank dat een 

exoneratiebeding niet van toepassing is als "toepassing gegeven de omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn".  

 

In de uitspraak ging het om een arbodienst die een zogeheten "copy paste" fout had gemaakt met 

verstrekkende gevolgen. De rechtbank oordeelde dat sprake was van "een in laakbaarheid aan opzet 

grenzende schuld zodat toepassing van het exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is." 

 

Er zal echter in niet alle gevallen sprake zijn van opzet of grove schuld. Artsen kunnen nu eenmaal 

van mening verschillen, en een medisch oordeel kan afwijken zonder dat sprake is van opzet of grove 
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schuld. In een uitspraak (LJN: BK2110, Rechtbank Utrecht , 260423 / HA ZA 09-7) stelt de rechtbank 

dat er op medisch gebied verschil van mening kan zijn, zonder dat er sprake is van is van 

aansprakelijkheid als de werkgever door het verschil van mening schade leidt.  

 

In een andere zaak (LJN: BU3636, Rechtbank Utrecht) stelt de rechtbank de arbodienst niet 

aansprakelijk. Tegen een gegeven loonsanctie had een bedrijf geen beroep aangetekend. De 

arbodienst had een rol gespeeld bij het bezwaar. Uit later uitgevoerd onderzoek blijkt dat het 

oordeel van UWV niet juist was, maar niet meer kan worden aangevochten. De arbodienst was niet 

zorgvuldig genoeg geweest door GBM onvoldoende te onderbouwen. Maar de ondernemer had zelf 

in beroep moeten gaan tegen de beslissing op het bezwaarschrift. Dat heeft de onderneming niet 

gedaan en dat kan de arbodienst niet worden verweten. Die had daarover immers voldoende 

informatie gegeven. Ook is er voldoende advies en begeleiding geweest om de opgelegde 

loonsanctie te bekorten. Er is een trajectplan opgesteld en een haalbaarheidstoets uitgevoerd. Het 

bedrijf had zelf te weinig gedaan om de schade te beperken en dat is de arbodienst niet aan te 

rekenen. 

 

Tips voor casemanagers  
 

1. Goede dossieropbouw is essentieel. Bij iedere beslissing in het dossier hoort een afdoende 

onderbouwing met de argumenten van bijvoorbeeld een arts of arbeidsdeskundige. 

2. Een consistent re-integratietraject is voor UWV leidend. Vooral bij aanpassingen van het re-

integratiedoel is een goede onderbouwing noodzakelijk. 

3. 65% loonwaarde is niet voldoende. Re-integratiedoel moet zijn het optimaal benutten van de 

mogelijkheden van de zieke werknemer. 

4. Deskundigenoordelen zorgen voor zekerheid in het dossier. Bij twijfel is een DO het aangewezen 

middel. 

5. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen de juiste activiteiten ondernemen en dat voldoende 

afstemming plaatsvindt. 

6. Geef de regie niet uit handen. 
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Bijlage 1: Relevante Jurisprudentie 

LJN BX1211, Centrale Raad van Beroep, 11/1442 WIA 

Werkgever heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht en heeft haar tekortkomingen niet 

hersteld. Geen sprake van compensatie omdat UWV te laat met een beslissing is gekomen. Een 

verzoek tot schadevergoeding wordt dan ook afgewezen. 

 

LJN BX1215, Centrale Raad van Beroep, 11/2960 WIA + 11/5278 WIA 

UWV had twee beslissingen genomen. Tegen de eerste beslissing is bezwaar gemaakt en dat is 

gedeeltelijk gegrond verklaard. De tweede beslissing oordeelde dat het re-integratietraject 

onvoldoende was geweest. De gevolgen hiervan benadeelden de werkgever met terugwerkende 

kracht. Dat kan alleen in uitzonderingsituaties en daar was hier geen sprake van. Verder oordeelde 

de CRvB dat de beslissing strijdig was met het karakter van de loonsanctie. De werkgever moet 

namelijk in staat zijn eerdere nalatigheden te herstellen en dat was in deze situatie. Ten tijde van 

bestreden besluit 2 was niet alleen de wachttijd maar ook het tijdvak waarin de 

loonbetalingsverplichting was verlengd, reeds verstreken. De werkgever werd zodoende de 

mogelijkheid tot herstel ontnomen. 

 

LJN BK3717, Centrale Raad van Beroep, 07/7069 WIA + 08/7101 WIA 

Werkgever kreeg een loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. In hoger beroep 

oordeelt de CRvB dat de opgelegde loonsanctie niet wordt verkort, omdat de tekortkoming in de re-

integratie-inspanningen door werkgever niet was hersteld. Werkgever had eerder spoor 2 moeten 

inzetten en toonde niet de vereiste “voortvarendheid”. De werkgever maakte van deze casus een 

principezaak. De principiële uitspraak van de CRvB ging over het karakter van de loonsanctie. In het 

oordeel staat “De loonsanctie van artikel 25, negende lid, van de Wet WIA heeft een reparatoir 

karakter en er is geen aanleiding die sanctie aan te merken als een “criminal charge” in de zin 

van artikel 6 van het EVRM . Uit artikel 25, negende lid, van de Wet WIA volgt niet dus dat een 

loonsanctie ‘op maat’ moet worden opgelegd”.  

 

LJN BW5353, Centrale Raad van Beroep, 10/4187 WIA 

Weigering verkorting loonsanctie. De stukken bieden voldoende steun voor het standpunt van UWV 

dat werkgever de tekortkoming in haar re-integratie-inspanningen niet heeft hersteld. De 

arbeidsdeskundige heeft in zijn rapportage terecht geconcludeerd dat de inspanning van appellante 

in het tweede spoortraject niet adequaat is opgepakt. 

 

LJN BP2202, Centrale Raad van Beroep, 09/4763 WIA 

Door het niet verstrekken van de vereiste gegevens heeft appellante niet voldaan aan het bepaalde 

in artikel 25, derde lid, van de Wet WIA . UWV heeft terecht vastgesteld dat sprake is van een 

administratieve tekortkoming. Feit dat werkneemster stukken niet doorstuurt ontslaat werkgever 

niet van haar verplichtingen.  

 

LJN BL6488, Rechtbank Groningen, AWB 09/325 

Loonsanctie vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen door werkgever in tweede spoor. 

Activiteiten van re-integratiebedrijf te traag ingezet, hoewel dat de standaardwerkwijze van dat 

bedrijf is. Werkgever heeft terecht een loonsanctie gekregen.  

http://maxius.nl/wet-werk-en-inkomen-naar-arbeidsvermogen/artikel25/lid9
http://maxius.nl/verdrag-tot-bescherming-van-de-rechten-van-de-mens-en-de-fundamentele-vrijheden-rome-04-11-1950/artikel6
http://maxius.nl/wet-werk-en-inkomen-naar-arbeidsvermogen/artikel25/lid9
http://maxius.nl/wet-werk-en-inkomen-naar-arbeidsvermogen/artikel25/lid3
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LJN: BN8678, Centrale Raad van Beroep , 08/6983 WIA  

Loonsanctie terecht opgelegd, omdat betrokkene (werkgever) zonder deugdelijke grond 

onvoldoende re-integratie-inspanningen voor werkneemster heeft verricht. Activiteiten op 

arbeidstherapeutische basis zijn niet gericht geweest op het verkrijgen van een duurzame 

arbeidsbetrekking. Werkgever is verantwoordelijk voor re-integratie en had via een 

deskundigenoordeel een oordeel over de inspanningen kunnen krijgen. 

 

Rechtbank Assen LJN BC 1755 

De rechtbank is van oordeel dat uit de WIA en uit jurisprudentie niet is af te leiden dat, zoals UWV in 

feite betoogt, de werkgever een volledige risico-aansprakelijkheid heeft voor het – eventueel – falen 

van zijn arbodienst. Een werkgever die afgaat op het oordeel van de arts van de door haar 

ingeschakelde arbodienst en in verband daarmee de werknemer niet, ook niet gedeeltelijk, in het 

eigen of ander passend werk laat hervatten, kan derhalve niet een gebrek aan re-integratie-

inspanningen worden verweten indien het advies van de arbodienst, naar later wellicht blijkt, op een 

ondeugdelijke medische grondslag berust. Dit is slechts anders als er omstandigheden zijn om te 

twijfelen aan de juistheid en/of consistentie van dat advies. Verder overweegt de rechtbank dat uit 

het bestreden besluit niet is af te leiden op welke wijze UWV het medisch oordeel van de bedrijfsarts 

heeft getoetst (vol of marginaal). 

 

Voor wat betreft de beoordeling door UWV van het handelen van de bedrijfsarts verwijt de 

rechtbank UWV dat deze de bedrijfsarts niet heeft gevraagd waarom deze tot zijn beoordeling dat 

werkneemster niet kon hervatten in – eventueel aangepaste – werkzaamheden, is gekomen. De 

bedrijfsarts kan hiervoor immers vanuit zijn medische optiek goede redenen gehad hebben. Hierbij 

merkt de rechtbank nog op dat er in het kader van de WIA (nog) geen verzekeringsgeneeskundig 

protocol voor whiplashklachten tot stand is gekomen. 

 

LJN BF 8134, Rechtbank Leeuwarden  

De rechter stelt dat uit de Beleidsregels blijkt dat de medische beoordeling door de bedrijfsarts het 

startpunt is in het kader van de verzuimbegeleiding. In dit verband kan de rechtbank de werkgever 

volgen in haar standpunt dat zij in beginsel af mag gaan op het deskundig medisch oordeel van haar 

arbo-arts over de arbeidsmogelijkheden van een werknemer. Werkgever geniet immers niet zelf de 

benodigde medische expertise. 

 

LJN BI5327, Rechtbank Den Bosch  

De rechtbank is van oordeel dat de werkgever van de advisering van diens bedrijfsarts mag uitgaan, 

tenzij er omstandigheden zijn om te twijfelen aan de juistheid en/of consistentie van dat advies. De 

rechtbank oordeelt dat er voor de werkgever geen objectieve aanleiding was te veronderstellen dat 

het advies van haar bedrijfsarts niet deugdelijk was. De rechtbank oordeelt dat de werkgever met de 

verrichte re-integratie-inspanningen heeft gedaan wat redelijkerwijs kon worden verlangd. Er was 

geen grond voor het opleggen van een loonsanctie van 52 weken 

 

LJN BF9982 Rechtbank Almelo  

De rechtbank geeft duidelijk aan dat de werkgever verantwoordelijk is en de verrichtingen van een 

arbodienst kritisch moet volgen. In dit geval was de geconstateerde nalatigheid van werkgever over 
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het advies en de verrichtingen van door haar ingeschakelde arbodienst onvoldoende om te kunnen 

oordelen dat zij is tekortgeschoten in haar re-integratieverplichtingen. 

 

LJN BI4327 Rechtbank Arnhem 17 april 2009,  

De werkgever heeft ten onrechte het inzetten van een zogeheten tweede spoor nagelaten. UWV 

heeft echter verzuimd de duur van de loonsanctie aan te passen en dat had wel gemoeten omdat 

besluit over de loonsanctie later dan zes weken voor afloop van de wachttijd is genomen. 

 

LJN: BH9466, Centrale Raad van Beroep , 04/5323 WAO 

Een beslissing van UWV wordt in hoger beroep herroepen. In principe is een bestuursorgaan dan 

aansprakelijk voor de schade die is geleden door de primaire beslissing, omdat deze beslissing 

onrechtmatig is gebleken. De Raad beperkt de aansprakelijkheid van UWV wel. UWV kan voor niet 

meer dan 70% van het doorbetaalde loon, althans het wettelijk minimumloon, vermeerderd met het 

over die periode betaalde vakantiegeld aansprakelijk worden gesteld. 

 
LJN: BU3636, Rechtbank Utrecht , 286881 / HA ZA 10-1151 4222  
De werkgever stelt de arbodienst aansprakelijk wegens onvoldoende begeleiding en advies bij re-

integratie werknemer. De arbodienst speelde o.a. een rol bij de bezwaarprocedure en achteraf is 

gebleken dat de UWV ten onrechte tot een beslissing was gekomen. De werkgever had, mede op 

advies van de arbodienst, afgezien van een beroepzaak. De rechtbank oordeelt dat werkgever zelf 

verantwoordelijk is voor het al dan niet in beroep gaan en die verantwoordelijkheid niet bij de 

arbodienst kan neerleggen.  

 

Verder oordeelde de rechter dat de werkgever de schade zoveel mogelijk moet beperken. Doet hij 

dat niet, dan kan ondanks de fout en verwijtbaarheid van de arbodienst, de schade niet worden 

verhaald. De werkgever werd verweten zelf de re-integratie niet herstart te hebben en geen verzoek 

om bekorting van de loonsanctie te hebben ingediend.  

 

LJN: BK3713, Centrale Raad van Beroep, 08/4004 WIA + 08/4046 WIA 

De werkgever had op basis van de beschikbare informatie kunnen weten dat het tweede spoor had 

moeten worden ingezet omdat werknemer nog duurzaam benutbare mogelijkheden had. Er waren 

geen deugdelijke gronden om van spoor 2 af te zien. De cruciale vraag is of deze omissie werkgever 

te verwijten is. De Raad oordeelt dat de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer zich ook 

uitstrekt over de kwaliteit van de geleverde diensten door ingeschakelde deskundigen, zoals de 

arbodienst. De grief van werkgeefster dat zij redelijkerwijs mocht vertrouwen op het oordeel van 

haar eigen deskundige, kan dan ook niet slagen.  

 

LJN: BR3512, Centrale Raad van Beroep, 09/5806 WIA 

Werkgever heeft een loonsanctie gekregen omdat re-integratie-inspanningen voor het tweede spoor 

onvoldoende zijn gebleven. Werkgever probeert zich achter het advies van de ingeschakelde re-

integratiedeskundige te verschuilen, maar die poging mislukt. Werkgever is verantwoordelijk voor re-

integratie en zal dus in actie moeten komen. Ook een beroep op de slechte financiële situatie van het 

bedrijf treft geen doel. 
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LJN: BP2226, Centrale Raad van Beroep, 09/3367 WIA 

Er is volgens UWV geen sprake van een bevredigend re-integratieresultaat en er zijn zonder 

deugdelijke grond onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht. Als werkgever de bedrijfsarts 

volgt, ontslaat dat hem niet van zijn verantwoordelijkheid. De werkgever deed ook een beroep op 

het feit dat de sanctie op maat moest zijn. De duur zou dus afhankelijk van de mate van 

verwijtbaarheid moeten zijn. Uit artikel 25, negende lid, van de Wet WIA volgt niet dat een 

loonsanctie ‘op maat’ moet worden opgelegd. Er volgt een loonsanctie van (maximaal) 52 weken, 

waarbij de uiteindelijke duur van de loonsanctie afhankelijk is van het herstel van de tekortkoming 

door de werkgever. 

 

LJN: BX1193, Centrale Raad van Beroep , 11/3625 WIA 

UWV kon niet aantonen dat het primaire besluit voor het verstrijken van de 104 weken wachttijd is 

verzonden. Er is geen sprake van een verzendadministratie. Evenmin is op andere wijze gebleken van 

registratie van uitgaande post. Verder staat niet vast dat het primair besluit voor afloop van de 

wachttijd is bekendgemaakt en uiterlijk een dag voor afloop van de wachttijd is verzonden. 

Nb. Tegenwoordig verstuurt UWV alle beschikkingen aangetekend om dit soort problemen te 

voorkomen. 

 

LJN: BR2382, Centrale Raad van Beroep, 10/4845 WIA 

Werkgever kreeg een loonsanctie, hoewel in een deskundigenoordeel was aangegeven dat de re-

integratieactiviteiten voldoende waren. In hoger beroep oordeelde de CRvB dat UWV niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat de werkgever vanaf de datum van het deskundigenoordeel tot het 

einde van de wachttijd alsnog tekort is geschoten en in die periode onvoldoende re-integratie-

inspanningen heeft verricht. Tegen de achtergrond van het genoemde deskundigenoordeel moet dan 

ook worden geconcludeerd dat de loonsanctie niet op een deugdelijke grondslag berust. 
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Bijlage 2: UWV Kwantitatieve gegevens 2011 
 
42e-weeks meldingen     2010  2011  Verschil 
Naar leeftijdsklasse 
t/m 24 jaar       1.915   1.983   3,6% 
25 t/m 34 jaar       11.685   13.489   15,4% 
35 t/m 44 jaar       20.572   23.526   14,4% 
45 t/m 54 jaar       29.909   33.207   11,0% 
55 t/m 64 jaar       22.882   26.681   16,6% 
onbekend       313   403   28,8% 
 
Naar geslacht 
man        39.042   43.679   11,9% 
vrouw        48.224   55.586   15,3% 
onbekend       10   24   140,0% 
 
Totaal 42e-weeksmeldingen     87.276   99.289   13,8% 
 
Deskundigenoordelen     2010  2011 
passende arbeid      3.555   3.272   -8,0% 
reintegratie-inspanningen werkgever   7.401   8.383   13,3% 
reintegratie-inspanningen werknemer    1.710   2.009   17,5% 
geschiktheid tot werken     5.076   4.863   -4,2% 
ontslagadviezen      2.525  2.193   -13,1% 
 
Totaal        20.267   20.720   2,2% 
 
% deskundigenoordelen binnen 3 weken   47,8%   60,0%   25,6% 
% ontslagadviezen binnen 6 weken   2,3%   80,4%   11,2% 
 
Beslissingen WIA vrijwillige loondoorbetalingen 2010  2011 
Aantal beslissingen      2.259   2.378   5,3% 
waarvan toegekend      2.212   2.338   5,7% 
waarvan afgewezen      35   35   0,0% 
waarvan uitkomst onbekend     12  5 
Aantal verkortingen      16   18   12,5% 
 
Sancties      2010  2011 
sanctie wg onvoldoende inspanningen    1.230   2.453 
sanctie wn onvoldoende inspanningen    37   64 
sanctie onvolledig RIV      1.339   2.431 

Re-integratieverslagen  
aantal ontvangen RIV's      27.192   59.863   120,1% 
aantal beoordeelde RIV's    27.168   48.172   77,3% 
 
Werkvoorraad WIA     2010  2011  verschil 
aantal ontvangen aanvragen     56.627   60.791   7,4% 
aantal afgehandelde aanvragen    54.708   58.846   7,6% 
werkvoorraad ultimo laatste verslagmaand    10.550   8.232  -22,0% 
werkvoorraad niet tijdig ultimo maand   1.716   884   -48,5% 
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Bijlage 3: WIA Artikel 25. Re-integratieverplichtingen en verplichte loondoorbetaling werkgever 
 
1. De werkgever jegens wie de verzekerde, bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens 

ziekte, recht heeft op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan 
wel aanspraak heeft op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet houdt 
aantekening van het verloop van de ziekte en de re-integratie van de verzekerde. 

2. De werkgever, bedoeld in het eerste lid, stelt binnen een bij ministeriële regeling nader te 
bepalen termijn, in overeenstemming met de verzekerde een plan van aanpak op. De afspraken 
die in het plan van aanpak zijn gemaakt worden door werkgever en verzekerde nageleefd. Het 
plan van aanpak wordt periodiek geëvalueerd. 

3. Uiterlijk vijftien weken voor het verstrijken van de wachttijd stelt de werkgever, bedoeld in het 
eerste lid, in overleg met de verzekerde een re-integratieverslag op en verstrekt hiervan een 
afschrift aan de verzekerde. 

4. Indien artikel 24, eerste lid, toepassing heeft gevonden: 
a. stelt de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij nog geen re-integratieverslag 

heeft opgesteld, in afwijking van het derde lid, het re-integratieverslag uiterlijk vijftien 
weken voor het verstrijken van het door het UWV vastgestelde verlengde tijdvak, 
bedoeld in artikel 24, eerste lid, op en verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde; 

b. vult de werkgever in overleg met de verzekerde, indien hij al een re-integratieverslag 
heeft opgesteld dit re-integratieverslag uiterlijk vijftien weken voor het verstrijken van 
het door het UWV vastgestelde verlengde tijdvak, bedoeld in artikel 24, eerste lid, aan en 
verstrekt een afschrift daarvan aan de verzekerde, tenzij de verzekerde verzoekt dit, in 
verband met het doen van een aanvraag als bedoeld in artikel 64 eerder te doen. De 
werkgever komt binnen twee weken aan dit verzoek tegemoet. 

5. Bij de uitvoering van het eerste tot en met het vierde lid laat de werkgever zich bijstaan door een 
persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met 
de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet of door een arbodienst. 

6. De verzekerde verleent zijn medewerking bij het opstellen van het plan van aanpak en het 
opstellen van het re-integratieverslag. 

7. Bij ministeriële regeling kunnen regels met betrekking tot het eerste tot en met zesde lid worden 
gesteld. 

8. Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64 blijkt dat de werkgever zijn 
verplichting om een re-integratieverslag op te stellen niet of niet volledig is nagekomen, stelt het 
UWV aan de werkgever een termijn waarbinnen het re-integratieverslag wordt verstrekt of 
aangevuld. 

9. Indien bij de behandeling van de aanvraag, bedoeld in artikel 64 en de beoordeling, bedoeld 
in artikel 65 blijkt dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen op grond van 
het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid dan wel de krachtens het zevende lid gestelde 
regels niet of niet volledig nakomt of onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, 
verlengt het UWV het tijdvak gedurende welke de verzekerde jegens die werkgever recht heeft 
op loon op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dan wel aanspraak op 
bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid, van de Ziektewet, opdat de werkgever zijn 
tekortkoming ten aanzien van de bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen kan 
herstellen. Het tijdvak bedoeld in de eerste zin, is ten hoogste 52 weken. Indien op het moment 
van verlenging van het tijdvak, bedoeld in de eerste zin, recht bestaat op verlof op grond 
van artikel 3:1, van de Wet arbeid en zorg, vangt het tijdvak aan met ingang van de dag waarop 
dat verlof eindigt. Indien tijdens het verlengde tijdvak, bedoeld in de eerste zin, recht ontstaat op 
verlof als bedoeld in de derde zin, wordt het tijdvak onderbroken voor de duur van dat verlof. 

10. Het UWV geeft de beschikking omtrent de toepassing van het negende lid uiterlijk zes weken 
voor de afloop van de wachttijd, bedoeld in artikel 23, of indien toepassing is gegeven aan artikel 
24 voor de afloop van het verlengde tijdvak, indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, tijdig is 
gedaan. Indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, niet tijdig is gedaan, wordt de in de vorige zin 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling2/Artikel629/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001888/Vierdeafdeling/Artikel76a/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel24/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel24/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel24/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/i81/Artikel64/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_18-09-2012#Hoofdstuk3_PAR623807_Artikel14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/geldigheidsdatum_18-09-2012#Hoofdstuk3_PAR623807_Artikel14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/i81/Artikel64/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/i81/Artikel64/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/i81/Artikel65/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel10/Afdeling2/Artikel629/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001888/Vierdeafdeling/Artikel76a/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_18-09-2012#Hoofdstuk3_Afdeling1_i1_SUBPAR654935_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel23/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel24/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk3/Artikel24/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/i81/Artikel64/geldigheidsdatum_18-09-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/Hoofdstuk8/i81/Artikel64/geldigheidsdatum_18-09-2012
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bedoelde beschikking uiterlijk zes weken voor de afloop van het tijdvak, bedoeld in artikel 629 lid 
11, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, gegeven dan wel van het tijdvak, 
bedoeld in artikel 76a, zesde lid, onderdeel a, van de Ziektewet. 

11. Verlenging van het tijdvak als bedoeld in het negende lid vindt niet plaats indien het UWV de 
beschikking omtrent de toepassing van het negende lid niet geeft voor de afloop van de 
wachttijd, bedoeld in artikel 23, of indien toepassing is gegeven aan artikel 24 van deze wet dan 
wel aan het artikel 629 lid 11, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, of artikel 76a, 
zesde lid, onderdeel a, van de Ziektewet, voor afloop van het verlengde tijdvak. 

12. Indien de werkgever na toepassing van het negende lid van mening is dat hij zijn tekortkoming 
ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of re-integratie-inspanningen 
heeft hersteld, meldt hij dit aan het UWV, waarbij hij aantoont dat hij de tekortkoming heeft 
hersteld. 

13. Het UWV geeft de beschikking waarin wordt vastgesteld of de tekortkoming, bedoeld in het 
negende lid, is hersteld binnen drie weken na de ontvangst van de melding, bedoeld in het 
twaalfde lid. 

14. Het tijdvak, bedoeld in het negende lid, eindigt zes weken nadat het UWV heeft vastgesteld dat 
de werkgever zijn tekortkoming ten aanzien van de in het negende lid bedoelde verplichtingen of 
re-integratie-inspanningen heeft hersteld, maar niet later dan na 52 weken. Indien het UWV de 
beschikking omtrent de toepassing van het negende lid, de beschikking waarin wordt vastgesteld 
dat een tekortkoming is hersteld of de beschikking waarin wordt vastgesteld dat een 
tekortkoming niet is hersteld, te laat geeft, eindigt het tijdvak zoveel eerder als de beschikking 
later is afgegeven. 

15. Indien het UWV heeft vastgesteld dat de tekortkoming, bedoeld in het negende lid, is hersteld, 
geeft het UWV binnen zes weken een beschikking over het ontstaan van het recht op een 
uitkering als bedoeld in hoofdstuk 6 en 7. 

16. Bij ministeriële regeling kunnen voor de toepassing van het negende tot en met het vijftiende lid 
nadere regels worden gesteld. 
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