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Whitepaper	RIV-toets	in	de	praktijk	 

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 hanteert UWV de richtlijnen van de werkwijzer  
‘RIV-toets in de praktijk’. Ook voor de (register) casemanager is dit nuttige informatie, daarom geven 
we in deze whitepaper een samenvatting van deze werkwijzer. 

2 Werkwijze bij de RIV-toets  

2.1 Belang van de RIV-toets  
 
Bij de RIV-toets stelt UWV vast of werkgever en werknemer in redelijkheid konden komen tot de re-
integratie-inspanningen die zijn verricht. Dat is een belangrijk oordeel. Een niet-bevredigend 
resultaat kan immers leiden tot een loonsanctie. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de werkgever, 
maar ook voor de werknemer. Bij een loonsanctie: 
- heeft hij ontslagbescherming; 
- heeft hij recht op re-integratie door zijn werkgever; 
- ontvangt hij langer loon in plaats van een uitkering.  
Reden voor het UWV om niet lichtvaardig met het oordeel om te gaan. 
 
2.2 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.  
 
Van belang daarbij is wiens schuld het is dat de stukken niet compleet zijn. Ligt het aan de 
werknemer, dan krijgt hij/zij één week de tijd om het RIV aan te vullen. Komt de aanvulling te laat, 
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dan wordt de WIA-aanvraag niet behandeld (art. 4:5 Awb). Ligt de oorzaak bij de werkgever, dan 
krijgt deze één  
week de tijd om aan te vullen ‘op straffe van’ een loonsanctie.  
 
 

2.3 Bijzondere situaties 
 
Bij een compleet RIV-dossier vormt het team van verzekeringsarts en arbeidsdeskundige zich op basis 
van de aangeleverde 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.  
 
Soms krijgt het team geen goed beeld van de situatie, bijvoorbeeld omdat de diagnose onbekend is,  
de functie niet goed omschreven is of omdat noodzakelijke specialistische informatie niet is 
opgevraagd. In dat geval neemt UWV contact op met de werkgever of met de  
bedrijfsarts om de ontbrekende (medische) gegevens alsnog te verkrijgen. Worden die gegevens  
niet geleverd, dan wordt een sanctie op administratieve gronden aangezegd en opgelegd.  
 
Soms blijkt uit de stukken dat er een bijzondere situatie speelt:  

- Er is sprake van meerdere werkgevers. 
- Bij de stukken zit een eerder afgegeven deskundigenoordeel.  
- Het dienstverband loopt af voor einde wachttijd. 
- Er is sprake van samenloop met ZW/WW.  

 

2.3.1 Er is sprake van meerdere werkgevers  
Heeft een werknemer meerdere werkgevers, dan kan een sanctie alleen maar worden opgelegd als  
beide werkgevers in gebreke zijn gebleven. Levert een van de werkgevers voldoende re- 
integratie-inspanningen, dan kan dus geen sanctie worden opgelegd.  

2.3.2 Bij de stukken zit een eerder afgegeven deskundigenoordeel  
Vaak treft het team bij de RIV-stukken een deskundigenoordeel (DO) aan, waarbij de werkgever  
heeft gevraagd of hij voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Als UWV geoordeeld  
heeft dat de inspanningen onvoldoende waren, moet uit het RIV blijken dat werkgever of  
werknemer hierop actie hebben ondernomen. Is dit niet gebeurd, dan wordt dit betrokken bij het 
oordeel over de re-integratie-inspanningen.  
 
Ook al heeft UWV destijds geoordeeld dat de inspanningen voldoende waren, dan hoeft dit niet te  
betekenen dat dit bij de RIV-toets ook het geval is. Het DO is immers een momentopname, terwijl de 
RIV-toets een periode van bijna twee jaar beslaat. Daarnaast kan van het DO worden afgeweken 
wanneer het oordeel evident onjuist is (bijvoorbeeld gebaseerd op onvolledige of onjuiste gegevens), 
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inhoudelijke fouten bevat of wanneer er sprake is van nieuwe feiten. Dit afwijkende oordeel moet 
dan uiteraard in de rapportage beargumenteerd worden.  
 
2.3.3 Dienstverband loopt af voor einde wachttijd 
Als bij de beoordeling van het RIV blijkt dat het dienstverband inmiddels is verbroken, of dat het  
waarschijnlijk voor einde wachttijd zal eindigen, wordt de beoordeling toch afgemaakt. Eventueel 
kan er ook een loonsanctie volgen. Het is immers mogelijk dat de werknemer aansluitend aan het 
dienstverband een beroep op de Ziektewet doet, of dat hij het ontslag bij de rechter aanvecht. Als er 
ziekengeld wordt toegekend, kan eventueel verhaal op de werkgever plaatsvinden. Verklaart de 
rechter het ontslag nietig, dan komt de opgelegde loonsanctie weer in beeld.  

2.3.4 Er is sprake van samenloop met ZW/WW   
Bestaat er naast het recht op loondoorbetaling een aanvullend recht op ziekengeld, bijvoorbeeld  
doordat de werknemer voordat hij ziek werd een aanvullende WW-uitkering ontving, dan kan er  
geen loonsanctie worden opgelegd. Achtergrond hiervan is dat de maximale uitkeringsduur van de  
Ziektewet nooit langer kan zijn dan 104 weken.  

3 Taken van de verzekeringsarts bij de RIV-beoordeling  
 
Het startpunt voor een beoordeling door de verzekeringsarts is meestal een (mogelijk) niet 
bevredigend resultaat van de re-integratie-inspanningen gedurende de eerste twee ziektejaren. Dit 
stellen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige samen vast.  
 
3.1 Beeldvorming 
 
De verzekeringsarts beoordeelt in eerste instantie of hij zich een beeld kan vormen van het sociaal-
medisch handelen van de bedrijfsarts gedurende de eerste twee ziektejaren van de werknemer en 
diens werkmogelijkheden en/of -beperkingen. Kan hij zich geen goed beeld vormen, dan ligt dat 
bijvoorbeeld aan: 

- het niet opgevraagd hebben van informatie van de behandelaar, terwijl dat wél belangrijk is 
voor de bedrijfsgeneeskundige begeleiding; 

- het niet meesturen van informatie van de behandelaar; 
- het ontbreken van informatie over belastbaarheid,  historie of verslag van bevindingen. 

 
In dat geval verzoekt hij/zij de bedrijfsarts om binnen één week de ontbrekende informatie te  
verstrekken. De werkgever krijgt hiervan bericht. Reageert de bedrijfsarts niet op tijd, dan start  
ook hier het loonsanctietraject (artikel 25 lid 8 WIA).  
 
3.2 Oordeelsvorming  
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Heeft de verzekeringsarts zich een goed beeld van het sociaal-medisch handelen van de bedrijfsarts 
kunnen vormen,  dan gaat hij over tot de inhoudelijke beoordeling van het RIV. 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 de verzekeringsarts de werknemer op en vormt zijn eigen oordeel.   
 
Blijkt vervolgens dat de werknemer meer functionele mogelijkheden heeft dan de bedrijfsarts heeft 
beschreven, dan volgt overleg met de arbeidsdeskundige. Deze bepaalt of het zinvol is om te 
onderzoeken of hierdoor re-integratiekansen zijn gemist (en zo ja, of er een loonsanctie moet 
worden opgelegd).  
 
Is de visie van de bedrijfsarts dat de werknemer geen benutbare mogelijkheden of marginale 
mogelijkheden heeft (re-integratieblokkerend advies), dan roept de verzekeringsarts de werknemer 
altijd op.  
 
3.2.1 De sociaal medische voorgeschiedenis  
Het sociaal-medisch handelen van de bedrijfsarts moet gericht zijn geweest op re-integratie van  
de werknemer in loonvormende arbeid. Daarbij hoort ook het stimuleren van behandeling en  
andere activiteiten gericht op een optimaal herstel en het bevorderen van de arbeidsmogelijkheden 
van de werknemer. Hierbij hanteert de verzekeringsarts de gangbare verzekeringsgeneeskundige 
protocollen. 
  
Aandachtspuntenlijst conform de verzekeringsgeneeskundige protocollen  
 
1. Aard en ernst van de klachten en symptomen  

-  Hoe waren de klachten aan het begin van het verzuim en wat was het beloop?  
-  Waren er klachten of tekenen van disfunctioneren voorafgaand aan het verzuim?  

 
2. Diagnostiek  

- Is diagnose(n) gesteld, geëvalueerd en zo nodig herzien?  
- Is er comorbiditeit?  
- Is er overleg geweest tussen bedrijfsarts en huisarts/behandelaar? Wanneer, met welk resultaat?  

 
3. Behandeling  

- Is werknemer verwezen? Wanneer en naar welke vorm van behandeling?  
- Zijn er adviezen gegeven inzake het medisch herstel EN de re-integratie?  

 
4. Herstelgedrag/probleemoplossend gedrag van werknemer  

- Is werknemer daadwerkelijk onder behandeling gesteld bij verwijzing? Heeft werknemer de 
behandeladviezen opgevolgd?  

- Heeft werknemer andere activiteiten ontplooid ten aanzien van herstel EN re- 
- integratie?  
- Heeft werknemer ziekte-inzicht?  
- Zijn er concrete aanwijzingen dat werknemer zijn herstel belemmerd heeft?  

 
5. Belemmeringen van herstel en werkhervatting bij werknemer en in het werk  

- Zijn er factoren die bijdragen aan het ontstaan of voortbestaan van de stoornis?  
- Zo ja, wat is gedaan om deze weg te nemen?  
- Heeft de bedrijfsarts de functionele mogelijkheden beoordeeld in de loop van de tijd?  
- Is er verschil van mening tussen bedrijfsarts/werkgever en werknemer over de belastbaarheid?  
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- Hebben werknemer en werkgever acties ondernomen ten behoeve van werkhervatting?  
- Is er gereageerd op stagnatie van de re-integratie? Is het plan van aanpak bijgesteld?  

 
6. Werkhervatting  

- Heeft de bedrijfsarts de functionele mogelijkheden beoordeeld in de loop van de tijd?  
- Is er verschil van mening tussen bedrijfsarts/werkgever en werknemer over de belastbaarheid?  
- Hebben werknemer en werkgever acties ondernomen ten behoeve van werkhervatting?  
- Is er gereageerd op stagnatie van de re-integratie? Is het plan van aanpak bijgesteld?  

 
 
3.2.2 Actueel oordeel  
Van de verzekeringsarts wordt verwacht dat hij een uitspraak doet over de vraag of de medische 
informatie en de belastbaarheid zoals door de bedrijfsarts beschreven een logisch verband vertonen.   
Bij een re-integratieblokkerend advies van de bedrijfsarts per datum actueel oordeel, roept de 
verzekeringsarts de werknemer altijd op. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 
 
a. Geen Benutbare Mogelijkheden  
Als de verzekeringsarts bij zijn eigen onderzoek tot de conclusie komt dat de werknemer GBM heeft, 
dan doet hij meteen een beoordeling in het kader van de WIA. Is de conclusie dat er wél benutbare 
mogelijkheden zijn, dan overlegt de verzekeringsarts met de bedrijfsarts over dit verschil in visie. 
Blijft de verzekeringsarts bij zijn mening, dan beschrijft hij de belastbaarheid conform de categorieën 
van het CBBS en draagt hij het dossier over aan de arbeidsdeskundige. Hierbij geeft hij aan sinds 
wanneer deze belastbaarheid geldt, zodat de arbeidsdeskundige kan vaststellen of er re-
integratiekansen zijn gemist.  
 
b. Marginale mogelijkheden 
De bedrijfsarts suggereert dat loonvormend werk niet mogelijk is, omdat de werknemer slechts  
marginale mogelijkheden tot functioneren heeft. De verzekeringsarts toetst of de aangegeven 
mogelijkheden plausibel zijn. Eventueel consulteert hij de arbeidsdeskundige. Deze geeft dan aan of 
deze geringe mogelijkheden nog op de een of andere manier (hadden) kunnen worden benut.  
 
c. Verminderde duurbelastbaarheid in arbeid  
Hieronder wordt verstaan dat werknemer voorlopig blijvende (>3 maanden) verminderde  
mogelijkheden heeft om voltijds (40 uur) te werken in wat voor werk dan ook, als rechtstreeks  
gevolg van ziekte of gebrek. De verzekeringsgeneeskundige standaard verminderde Arbeidsduur 
geeft hiervoor concrete indicaties. 
  
Het kan zo zijn, dat de werknemer door zijn beperkingen niet volledig werkt in zijn eigen werk, maar 
dat deze beperkingen geen reden zijn voor een arbeidsduurvermindering wanneer hij werkt in 
(meer) passend werk. De verzekeringsarts legt dan de casus voor aan de arbeidsdeskundige met de 
vraag of er  
re-integratiekansen zijn gemist.  
 
Wanneer de werknemer in het kader van de re-integratie (en dus niet wegens beperkingen als  
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gevolg van zijn aandoening) in een opbouwschema het aantal te werken uren uitbreidt en (nog)  
niet voor zijn volledige aantal uren werkt, is er dus geen sprake van een arbeidsduurbeperking in  
de zin van de standaard Verminderde Arbeidsduur. Met andere woorden: deze tijdcontingente  
opbouw is niet het primaire gevolg van ziekte, maar de opbouw van werktijd gebeurt volgens een  
plan dat concreet is in omvang en tijd. De verzekeringsarts toetst de medische indicatie voor de 
geleidelijke opbouw, de termijn (tempo) van uitbreiding en de haalbaarheid van het te verwachten  
eindresultaat.  
 
d. 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 substantiële 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.  
 
 e. Arbeidstherapie  
Arbeidstherapie is een kortdurende activiteit als onderdeel van re-integratie, met als doel  
duidelijkheid te krijgen over de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte werknemer om te komen  
tot (uitbreiding van) werkhervatting. De duur van de arbeidstherapie mag normaliter ongeveer zes 
weken bedragen. De Stecr werkwijzer van eind 2008 spreekt zelfs van een termijn van vier weken. 
Veel langer kan zelden goed gemotiveerd worden.    
 
3.3 Overleg met de bedrijfsarts  
 
Is de verzekeringsarts het niet eens met de visie van de bedrijfsarts, dan zal hij altijd met hem of haar 
overleggen om inzicht te krijgen in diens motieven. Een toets is geen claimbeoordeling en de 
bedrijfsarts heeft een zekere professionele marge. Het gaat erom of de bedrijfsarts op basis van op 
dat moment bekende feiten en omstandigheden redelijk heeft geoordeeld en gehandeld.  

4 Taken van de arbeidsdeskundige bij de RIV-beoordeling  
 
Is er een compleet re-integratieverslag, sprake van belastbaarheid en deelt de verzekeringsarts de 
visie van de bedrijfsarts? Dan kan de inhoudelijke toets door de arbeidsdeskundige starten. In feite 
richt de RIV-toets zich op de beantwoording van drie vragen:  
 
1. Is er sprake van een bevredigend resultaat?  
2. Zo nee, heeft de werkgever desondanks voldoende re-integratie-inspanningen verricht?  
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3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een deugdelijke grond?  
 
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.  
 
4.1 Vaststellen bevredigend resultaat 
 
Een bevredigend resultaat is bereikt als sprake is van:  
 

1. een structurele werkhervatting bij de eigen of een andere werkgever in passend werk dat 
min of meer aansluit bij de functionele mogelijkheden. Pas wanneer dit niet haalbaar blijkt, is 
een bevredigend resultaat ook bereikt als:  

2. de werknemer heeft hervat in structurele passende werkzaamheden die minder goed 
aansluiten bij de functionele mogelijkheden maar die wel een totale loonwaarde per 
betalingsperiode van 65% of meer van het oorspronkelijke loon opleveren.  

 
In deze definitie zit een volgorde die aangehouden moet worden. Er is dus niet automatisch sprake  
van een bevredigend resultaat als de werknemer tegen 65% loonwaarde heeft hervat.  
 
Om vast te stellen of er sprake is van een bevredigend resultaat toetst de AD drie voorwaarden:  
1. Is de werkhervatting structureel?  
2. Gaat het om passend werk?  
3. Sluit het werk (min of meer) aan bij de functionele mogelijkheden?  
 
4.1.1 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.  
 
4.1.2 Passend werk  
Wat in een individueel geval passende arbeid is, wordt aan de hand van de concrete  
omstandigheden beoordeeld. Als leidraad geldt - op basis van de jurisprudentie -  dat het gaat om 
arbeid die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen, gelet op onder meer het 
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arbeidsverleden, de opleiding, de gezondheidstoestand, de persoonlijke eigenschappen, de afstand 
tot het werk, het loon en waartoe de werknemer nog in staat is (artikel 7:658a lid 4 BW).  
 
Het functieniveau van de aangeboden arbeid mag in eerste instantie bijvoorbeeld niet veel lager  
zijn dan die van de oude functie, tenzij dit gezien de beperkingen niet anders kan. Het  
arbeidspatroon van de aangeboden functie moet in redelijke mate aansluiten bij dat van vóór de  
ziekmelding. Naarmate de periode van ongeschiktheid tot werken langer duurt, mag van de  
werknemer een ruimere opstelling worden verwacht.  
 
De loonwaarde van het aangeboden werk dient 70% of meer te bedragen van het oorspronkelijke  
loon, anders kan het aangeboden werk niet als passend getypeerd worden, tenzij de werknemer dit  
accepteert. Bij structureel passend werk met een lagere loonwaarde dan 100%, zal de 
arbeidsdeskundige de werknemer uitleggen dat minder verdienen niet automatisch wordt 
gecompenseerd vanuit de WIA.  
 

4.1.3 Min of meer aansluiten bij de functionele mogelijkheden  
Met ‘aansluiten bij de functionele mogelijkheden’ wordt bedoeld: het werken in werk dat past bij de  
mogelijkheden en beperkingen, in het aantal uren waartoe die persoon medisch in staat wordt  
geacht.  
 
‘Min of meer’ wil zeggen dat de arbeidsdeskundige nagaat of het werk waarin is hervat ongeveer  
aansluit bij de functionele mogelijkheden van de werknemer. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij  
werkloosheidsbegrip. In het kader van de WW is nog sprake van werkloosheid als er een verlies is  
van ten minste 5 uur. Vanuit deze optiek zou een fulltimer zonder medische urenbeperking bij een  
normale werkweek van gemiddeld 40 uur, meer dan 35 uur werkzaam moeten zijn wil gesproken  
kunnen worden van min of meer aansluiten. Hierbij wordt dus een verlies van 12,5% net niet  
geaccepteerd. Deze norm kan ook op parttime dienstverbanden of bij een medische urenbeperking  
worden toegepast.  
 

4.2 Wat als het resultaat niet bevredigend is? 
 
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?  
 
Het gaat  primair om welke activiteiten de werkgever heeft ondernomen tot aan het moment van  
het actueel oordeel. Het gaat dus niet om het toetsen van nog waar te maken intenties.  
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4.2.1 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? Dat is in ieder geval als de re-integratie-inspanningen het productieproces 
in gevaar zouden kunnen brengen of de bedrijfsvoering in financieel opzicht onevenredig belasten.  

Factoren bij de werkgever  
- Aantal en diversiteit van functies: hoe meer functies in aantal en hoe meer diversiteit, des te 

meer mag van een werkgever worden verwacht. Bij weinig divers werk (bijvoorbeeld 
schoonmaakbedrijf) en bij blijvende arbeidsongeschiktheid voor dit werk: zo spoedig 
mogelijk spoor 2 inzetten.  

- Grootte en organisatie bedrijf: hoe meer mogelijkheden tot aanpassing van functies of 
werkplekken, productie- en werkmethoden, des te meer mag van de werkgever worden 
verwacht. Dus ook het regelen/financieren van (om/bij-)scholing voor de werknemer.  

- Financiële belasting: hoe lager de kosten en hoe meer financiële tegemoetkomingen mogelijk 
zijn, des te meer mag van de werkgever worden verwacht.  

- Inzet arbodienstverlening: bij een minimaal contract met de arbodienst kan in individuele 
gevallen extra dienstverlening nodig zijn (zoals het fysiek oproepen op het spreekuur van de 
bedrijfsarts i.p.v. slechts een telefoontje, of het inwinnen van expertise).  
 

Factoren bij de werknemer  
- Aard en ernst van de beperkingen: hoe lichter de beperkingen en hoe kleiner het probleem, 

des te meer mag van de werkgever worden verwacht. 
- Opleidingsniveau werknemer: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer re-integratiekansen 

en des te meer mag van de werkgever worden verwacht. Denk ook aan mogelijkheden tot 
om- en bijscholing.  

- Initiatief en bereidheid werknemer om mee te werken: hoe meer initiatief de werknemer 
toont en hoe meer hij meewerkt, des te moeilijker is het voor de werkgever om daar niet op 
in te gaan.  

- Oorzaak beperkingen: is de oorzaak mede in het werk gelegen dan mogen van de werkgever 
meer inspanningen worden verwacht.  

- Duur dienstverband: hoe langer het dienstverband, hoe meer van werkgever mag worden 
verwacht.  

- Omvang dienstverband: redelijke verhouding tussen kosten re-integratie en omvang 
dienstverband.  

- De combinatie van leeftijd, opleiding en ervaring kan een specifiek traject vragen.  
 

Factoren op brancheniveau  
Eventuele branche- of cao-afspraken kunnen afspraken over de aanpak van re-integratie  
bevatten. Het UWV mag verwachten dat de werkgever die nakomt.  
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Redelijkheid bij dienstverbanden met een zeer geringe urenomvang  
Bij dienstverbanden met een zeer geringe urenomvang heeft de werkgever ook een inspannings- 
verplichting. Wel komt hier eerder de vraag aan de orde wat in redelijkheid gevraagd kan worden, 
vooral wat betreft de kosten. Als richtsnoer geldt dat de kosten die van de werkgever kunnen 
worden  gevergd niet meer mogen bedragen dan 70% van het nog te betalen loon over de 
resterende duur  van het dienstverband. 
 
4.2.2 Toetsen mogelijkheden bij de eigen werkgever  
Een werkgever kan niet zomaar stellen dat hij geen passend of passend te maken werk in zijn  
bedrijf heeft kunnen vinden. Hij zal moeten uitleggen wat voor functies op het niveau van  
werknemer (en één niveau lager) beschikbaar waren, waarom hij die toch niet kon aanbieden en  
waarom hij geen passende functies kon creëren door het treffen van organisatorische en/of  
technische aanpassingen.  
 
De afwezigheid van mogelijkheden tot herplaatsing in aangepast eigen of ander passend  
(gemaakt) werk moet duidelijk blijken uit het RIV. De werkgever moet dit goed en zorgvuldig  
onderbouwen. Aspecten die in de afweging moeten worden betrokken zijn o.a.: belasting en  
belastbaarheid, opleiding(svermogen), omvang van de onderneming, diversiteit in functies en  
(deel-)taken, het aantal al herplaatste medewerkers met een beperking, sectorale afspraken, duur  
en omvang van het dienstverband, reden van uitval.  

Visie werknemer  
Als de arbeidsdeskundige van plan is het standpunt van de werkgever over te nemen, dat er in het 
eerste spoor inderdaad geen mogelijkheden zijn (geweest), dan moet hij contact opnemen met de  
werknemer en zijn visie daarop vragen. Ziet de werknemer nog reële mogelijkheden, dan moet de 
werkgever dit in principe volgen, tenzij er goede argumenten zijn dit niet te doen. Kan de werkgever 
geen argumenten aandragen, dan kan het UWV een loonsanctie overwegen.  
 
4.2.3 Toetsen inzet tweede spoor  
Zodra blijkt dat er in het eerste spoor geen structurele re-integratiemogelijkheden zijn of binnen  
afzienbare tijd komen, zal dit leiden tot het bijstellen van de probleemanalyse c.q. het plan van  
aanpak. De werkgever zal dan  binnen zes weken een tweedespoortraject moeten opstarten.  
 
Bij het toetsen van een tweedespoortraject is het niet van doorslaggevend belang of er een re- 
integratiebedrijf is ingeschakeld. Getoetst wordt of de werkgever en de werknemer voldoende 
activiteiten hebben ondernomen. Zo nee, dan zal dat alsnog moeten gebeuren voordat de 
behandeling van de aanvraag om een WIA-uitkering kan worden voortgezet.  

Inzet tweede spoor in overleg met werknemer  
Als een tweedespoortraject wordt opgestart, moet – ook voor de werknemer - duidelijk zijn dat:  

- er in het eerste spoor geen mogelijkheden meer zijn, of  
- dat de mogelijkheden in het eerste spoor onvoldoende aansluiten bij de belastbaarheid, of  
- dat werkhervatting in het eerste spoor ten minste onzeker is.  
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Een bijstelling in het plan van aanpak is dan ook van belang. Als werknemer zich hierin namelijk  
niet kan vinden heeft hij op dat moment de gelegenheid alternatieven aan te dragen en/of een  
deskundigenoordeel aan te vragen.  
 
4.3 Vaststellen 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: 

 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  
 Inkrimping van het bedrijf  
 Arbeidsconflict  
 Onwil van de werknemer  
 Klachtcontingente in plaats van tijd-/procescontingente behandeling  
 Werkgever volgt medisch advies  

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

 Het opvolgen van een inadequaat deskundigenoordeel  
 Van werkgever wordt niet verwacht dat hij met het oog op de re-integratie van de zieke  

werknemer een andere werknemer ontslaat. 
 
 
4.4 RIV-toets einde dienstverband  
 
Voor een werkgever en werknemer die een tijdelijke arbeidsrelatie hebben, gelden dezelfde re- 
integratieverplichtingen als voor de werkgever en de werknemer met een dienstverband voor  
onbepaalde tijd. De ‘RIV-toets einde dienstverband’ wijkt daarom ook niet veel af van een reguliere 
RIV-toets. De arbeidsdeskundige stelt zich dezelfde drie vragen:  
 
1. Is er sprake van een bevredigend resultaat?  
2. Zo nee, heeft de werkgever desondanks voldoende re-integratie-inspanningen verricht?  
3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een deugdelijke grond?  
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Van een bevredigend resultaat, bestaande uit een structurele herplaatsing in ander werk, zal  
vrijwel nooit sprake zijn. De re-integratieplicht van de werkgever eindigt tegelijk met het tijdelijke  
dienstverband. Voor de periode daarna hoeft de werkgever geen activiteiten te ontwikkelen. Dat  
het dienstverband op een voorzienbare datum zal eindigen, is echter geen reden om tot die datum  
minder inspanningen te verrichten dan voor een medewerker in vaste dienst. De inspanningen  
zullen zich vooral moeten richten op re-integratie in het tweede spoor.  

4.4.1 Kosten in relatie tot de resterende duur van het dienstverband  
De duur van het dienstverband is van invloed op de maatregelen die een werkgever kan treffen om  
de (eigen) arbeid aan te passen of om andere passende arbeid binnen het bedrijf te realiseren.  
Bijvoorbeeld, het rolstoeltoegankelijk maken van de werkplek heeft geen zin als het dienstverband  
binnen korte tijd afloopt. Andere interventies, zoals inzetten van een traject gericht op  
werkhervatting bij een andere werkgever, of een omscholing kunnen dan wel adequaat zijn.  
 
Van een werkgever kunnen alleen financiële inspanningen worden gevergd die redelijk zijn ten  
opzichte van de resterende periode van het dienstverband. Van bovenmatige kosten is sprake als de 
kosten voor re-integratie meer bedragen dan 70% van het nog te betalen loon over de resterende 
duur van het dienstverband. Maar, een werkgever kan niet vanwege de ‘bovenmatige kosten’ 
zomaar van een geïndiceerd traject af zien. Om te voorkomen dat de re-integratie stagneert, kan de 
werkgever het UWV verzoeken in de re-integratie te participeren.  

5 Opleggen loonsanctie  
 
Als de werkgever geen deugdelijke reden kan aanvoeren voor de geconstateerde tekortkomingen,  
dan kondigt de arbeidsdeskundige aan dat een loonsanctie 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  
derde belanghebbende is, kan hij tegen deze beschikking bezwaar maken.  

Bezwaar tegen niet–opleggen loonsanctie 
Als de geleverde inspanningen als voldoende worden beoordeeld, wordt dit expliciet in de WIA- 
beslissing vermeld. De werknemer kan dus pas na ontvangst van de WIA-beslissing bezwaar maken 
tegen de uitkomst van de RIV-toets.  

6 Beoordeling bekortingsverzoek  
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De werkgever kan altijd een bekorting van de loonsanctie aanvragen. De beoordeling van een 
bekortingsverzoek is procesmatig gelijk aan de reguliere RIV-toets. Hierdoor wordt voorkomen dat de 
werknemer naar spoor 2 wordt begeleid, terwijl er alsnog passend werk bij de eigen werkgever 
voorhanden is of werknemer weer geschikt is voor zijn eigen werk. Aangezien behoud van werk bij 
de eigen werkgever de voorkeur verdient, treft de werkgever in dat geval toch een verwijt en zal de 
loonsanctie niet worden bekort totdat de werknemer alsnog bij de eigen werkgever is herplaatst.  
 
Als er nieuwe of gewijzigde medische aspecten een rol spelen, overlegt de arbeidsdeskundige met de 
verzekeringsarts. Zo nodig wordt een vraagstelling voor verzekeringsgeneeskundig onderzoek 
geformuleerd.  

7 Verhaalssanctie  
 
De verhaalssanctie komt in beeld als een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer tijdens 
ziekte eindigt. Dit is mogelijk als de looptijd van de arbeidsovereenkomst afloopt tijdens ziekte of 
doordat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden door de kantonrechter. Als de werknemer bij het 
einde van de arbeidsovereenkomst langer dan 6 weken arbeidsongeschikt is geweest, toetst het 
UWV of de werkgever voldoende aan re-integratie heeft gedaan. Als de werkgever onvoldoende aan 
re-integratie heeft gedaan, dan ‘verhaalt’ het 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  
beïnvloed en begrensd door het ziekengeld dat feitelijk wordt uitgekeerd. Het verhaaltijdvak wordt 
gesteld op hele weken, afgerond naar beneden.  
 
7.1 Als werknemer niet meewerkt  
 
Als de werknemer in gebreke is gebleven 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.  
 


