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Twijfel je aan een besluit van het UWV omtrent een Ziektewet- of WGA uitkering van een (voormalig)
werknemer? Leg deze beschikking aan ons voor, want uitkeringen kunnen namelijk maximaal 2
(Ziektewet) en 10 (WGA) jaar doorbelast worden!

Wat levert het mij als werkgever op?
Wij beperken de schadelast voor werkgevers in de toekomst én het verleden. De schadelast is afhankelijk
van het dagloon en kan oplopen tot tienduizenden euro’s per werknemer, per jaar.
Wat kost het?
Haalbaarheidsonderzoek & herbeoordelingsprocedure ZW
Haalbaarheidsonderzoek & herbeoordelingsprocedure WIA
Bezwaarprocedure
Beroepsprocedure
Fee bij succesvolle herbeoordeling

€ 250,- per dossier
€ 500,- per dossier
€ 1.000,- per dossier
€ 500,- per dossier
Succesfee

Wanneer speelt dit?
Bij een beslissing van het UWV binnen 6 weken na dagtekening. Een herbeoordeling kan altijd
plaatsvinden.
Werkwijze
ZW of WIA
Afhankelijk van het dossier wordt de juiste strategie uitgezet. Bij de ZW zijn er andere mogelijkheden ten
opzichte van de mogelijkheden bij de WIA. Het is van belang na een beslissing direct in actie te komen.
Doorgaans heb je hier slecht 6 weken de tijd voor.
Haalbaarheidsonderzoek en herbeoordelingsprocedure UWV
Met het haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of het betwisten van de afgegeven beslissing van het
UWV een kans van slagen heeft. Hierbij wordt het onderliggende dossier opgevraagd bij het UWV. VCSW
is professioneel erkend rechtshulpverlener bij het UWV, waardoor wij ook medische documenten
ontvangen. Hier heb je als werkgever geen inzage in. Na het bestuderen van de ontvangen gegevens,
brengen wij ons advies uit over een eventuele voortzetting van het bezwaar of beroep. Indien een
herbeoordeling wenselijk is wordt deze ook verzorgd. Een herbeoordeling kan de ziektekosten beperken
voor zowel de toekomst, het heden als met terugwerkende kracht.
Bezwaar & beroep
De bezwaar en/of beroepsprocedure wordt door een van onze Juridisch Adviseurs verzorgd. Hierbij
wordt de benodigde bewijslast compleet gemaakt en tijdig ingediend bij de juiste instantie. Ook bij een
eventuele (hoor)zitting is de Juridisch Adviseur aanwezig.
Tips & aandachtspunten
• Wist je dat ziektelasten tot 12 jaar aan de werkgever toegerekend kunnen worden?
• Wist je dat het voor werkgevers mogelijk is een herbeoordeling aan te vragen?
• Door wie en hoe worden beslissingen van het UWV altijd gecontroleerd op juistheid?
• Wanneer is het zinvol om een herbeoordeling uit te voeren?
• Wat kan het financieel opleveren voor werkgever én (ex)werknemer?
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Statistieken
•
•
•
•

Er vinden 35.000 herbeoordelingen per jaar bij het UWV plaats
De gemiddelde WIA-jaaruitkering is € 21.658,De gemiddelde ZW-jaaruitkering is € 17.483,Bij 2/3 van alle WGA-uitkeringen is sprake van volledige
arbeidsongeschikt, niet duurzaam en dus geen IVA!
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