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Eerste VeReFi 
Kennisbijeenkomst 

Op 8 september vond de eerste VeReFi Kennisbijeenkomst 

plaats. Een variant op de grote VeReFi-congressen, maar 

dan met groepen van maximaal 50 personen. Het resultaat: 

meer diepgang, veel interactie en levendige discussies. 

mr. Pascal Willems van WVO advocaten sprak over ‘passende arbeid in het 

Burgerlijk Wetboek’. Wat staat er in de wet over de begrippen bedongen/

zijn arbeid en passende arbeid? Wanneer wordt passende arbeid bedongen 

arbeid? Hoe ver moet de werkgever gaan bij het creëren van passende arbeid 

als het gaat om bijvoorbeeld aanpassing van de organisatie of inzet van 

collega’s? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden kregen de aanwezigen 

inzicht in hoe rechters tegen dit soort vragen aankijken. 

Theo Stokking van VerzuimConsult bekeek het onderwerp ‘passende arbeid’ 

vanuit het gezichtspunt van arbeidsdeskundigen. Met welke vraagstukken en 

afwegingen worden zij geconfronteerd? Zijn tip was: natuurlijk probeer je zo 

dicht mogelijk bij het oorspronkelijke functieniveau te blijven, maar (tijdelijk) 

lager gekwalificeerd werk is een beter alternatief dan geen werk. 

Marjol Nikkels behandelde de laatste stand van zaken rond het ZW/WGA-

eigenrisicodragerschap. Hoe ziet de markt er op dit moment uit? Voor welke 

bedrijven is de afweging om eigenrisicodrager te worden zinvol? En wie kan 

beter bij het UWV blijven of terugkeren? Hoeveel jaren moet je de lasten 

doortrekken om een goed beeld te krijgen? 

Ruud de Leede nam de aanwezigen mee in de gedifferentieerde premie-

berekeningen WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. De parameters 2015 waren 

net bekend, dus kon men aan de slag met de nieuwste cijfers. Wat betekenen 

de parameters en hoe kunt u berekenen welke bedragen aan uw bedrijf 

zouden moeten worden toegerekend? Belangrijke berekeningen om de 

beschikkingen van UWV en Belastingdienst te kunnen controleren. 

Deze eerste bijeenkomst 

draaide om ‘passende arbeid’ 

en de parameters BeZaVa. Het 

bleek een prima formule, die 

we zeker gaan herhalen.
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