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Hoe beoordeelt UWV het 

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. 
Een belangrijke voorwaarde 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. Hiervoor 
hanteert UWV de richtlijnen van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’. Ook  
voor andere betrokkenen is dit nuttige informatie, daarom geven we in dit artikel 
een samenvatting van deze werkwijzer.
 

re-integratie verslag? 

Is het verslag compleet? 
Bij binnenkomst van het RIV beoordeelt UWV 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’. Zo nee, dan is van belang 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, dan wordt de WIA-aanvraag niet behandeld. 

Ligt de oorzaak bij de werkgever, dan krijgt deze 

één week de tijd om aan te vullen ‘op straffe van’ 

een loonsanctie. 

Beoordeling door de verzekeringsarts 
Het startpunt voor een beoordeling door de 

verzekeringsarts is meestal een (mogelijk) niet 

bevredigend resultaat van de re-integratie-

inspanningen gedurende de eerste twee ziekte-

jaren. Dit stellen verzekeringsarts en arbeids-

deskundige samen vast. De verzekeringsarts kijkt  

in eerste instantie of hij zich een beeld kan vormen  

van het sociaal-medisch handelen van de bedrijfs-

arts gedurende die eerste twee ziektejaren. Zo  

nee, dan krijgt de bedrijfsarts één week de tijd om  

de ontbrekende informatie te verstrekken. De 

werkgever krijgt hiervan bericht. Reageert de 

bedrijfsarts niet op tijd, dan start ook hier het 

loonsanctietraject. 
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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. 

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? 

Redelijkheid is het uitgangspunt 
Bij de beoordeling van de re-integratie-

inspanningen is ‘redelijkheid’ het uitgangspunt.  

Je mag van een multinational meer verwachten  

dan van een bedrijf met twee werknemers. Maar 

wat is dan ‘redelijk’? Daarbij wordt bijvoorbeeld 

gekeken naar de grootte van het bedrijf: hoe  

meer functies en hoe meer mogelijkheden tot 

aanpassing van functies, werkplekken of 

productie- en werkmethodes, des te meer mag  

van de werkgever worden verwacht. Dus ook het 

regelen of financieren van om- of bijscholing voor 

de werknemer. Andere factoren zijn bijvoorbeeld 

het opleidingsniveau van de werknemer, de ernst 

en de oorzaak van de beperkingen en de duur van 

het dienstverband. Hoe hoger het opleidings-

niveau, hoe meer re-integratiekansen er zouden 

moeten zijn. En hoe langer het dienstverband, hoe 

meer er van de werkgever mag worden verwacht.

re-integratie verslag? 

Heeft de verzekeringsarts wel een goed beeld van 

het sociaal-medisch handelen van de bedrijfsarts, 

dan gaat hij over tot de inhoudelijke beoordeling 

van het RIV. Het kan dan zijn dat hij of zij het niet 

eens is met de visie van de bedrijfsarts. In dat geval 

volgt uiteraard overleg. 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 arbeids-

deskundige. 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). 

 

Beoordeling door de arbeidsdeskundige 
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? 

3. Zo nee, heeft de werkgever hiervoor een goede 

reden (deugdelijke grond)? 

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 mogelijk-

heden. Pas wanneer dit niet haalbaar blijkt, is  

een bevredigend resultaat ook bereikt als: 
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Bij dienstverbanden van een paar uur per week 

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 richtlijn geldt dat 

de kosten niet meer mogen bedragen dan 70% van 

het nog te betalen loon over de resterende duur van 

het dienstverband.

Mogelijkheden bij 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 in het re-integratie-

verslag goed 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. 

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. Werkgevers die zich denken te kunnen 

verschuilen achter het (achteraf foutieve) oordeel 

van een bedrijfsarts, arbodienst, re-integratiebedrijf 

of andere dienstverlener komen bedrogen uit. Ook 

het niet-verzekerd zijn voor re-integratiekosten 

wordt niet als reden geaccepteerd. Zelfs inkrimping 

van het bedrijf, een arbeidsconflict, onwil van de 

werknemer of het feit dat de plaats van de zieke 

werknemer is ingenomen door een ander is geen 

excuus. 

Wanneer kan er dan wel sprake zijn van een 

‘deugdelijke grond’? Dat is bijvoorbeeld het geval 

als de werkgever re-integratie-inspanningen is 

gestart conform een deskundigenoordeel van UWV. 

Ook wordt van een werkgever niet verwacht dat hij 

met het oog op de re-integratie van de zieke 

werknemer een andere werknemer ontslaat. Dit 

geldt echter niet voor uitzendkrachten, tijdelijke 

krachten of later aangestelde krachten in hun 

proeftijd. Deze zullen plaats moeten maken. 

Opleggen loonsanctie 
Heeft de arbeidsdeskundige tekortkomingen 

geconstateerd en kan de werkgever hiervoor geen 

goede reden aanvoeren? Dan zal de arbeids-

deskundige de gevreesde loonsanctie aankondigen, 

van maximaal 52 weken. De werkgever krijgt 

hiervan een schriftelijke motivering. Hierbij staat 

vermeld wat hij moet repareren en onder welke 

voorwaarde hij een bekorting van de loonsanctie-

periode kan aanvragen. Uiteraard kan de werkgever 

tegen de loonsanctie bezwaar maken.  n

opleidingenCS

Nieuw bij CS Opleidingen

Meer weten? Kijk op www.cs-opleidingen.nl 

Verkorte opleiding 
Post Bachelor Register 
Casemanagement

onze RIV denkwijzer app

• Speciaal voor wie Regie op Verzuim behaald heeft

• Opleidingsduur slechts negen maanden in plaats 
 van een jaar

• Profiteer nu van het speciale introductietarief!
Binnenkort verkrijgbaar:


