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Deskundigen oordeel geen bewijs
Beter melden of deels ziek houden?
Controleer uw WGA premie 2010!
Nieuwe arbodienst en uw dossiers
Proceskostenvergoeding verhoogd
In en outs no-riskpolis
Verzuimsystemen getest

Controle premienota WGA 2010 ‘no cure no pay’
Binnenkort ontvangt uw organisatie de beschikking voor de
gedifferentieerde WGA-premie voor 2010. De hoogte van uw
nieuwe premie is o.a. afhankelijk van de WAO - en WGA
instroom uit het verleden. Omdat de administratie van UWV in
de loop der jaren behoorlijk vervuild is geraakt worden er
jaarlijks veel fouten gemaakt bij de premievaststelling.
Dit kan werkgevers veel geld kosten.
Genoeg redenen om uw beschikking op door een expert te
laten controleren! Wilt u meer weten, neem dan even contact
met ons op.

Vragen over sociale zekerheid
of verzuimproblematiek?
Neem dan contact met ons op.
Wij brengen u géén kosten in
rekening als wij uw vragen direct
en zonder onderzoek kunnen
beantwoorden.
Bel 023– 5474457 of :
info@lenm-advies.nl.

Verzuimsystemen weer getest!

Deskundigen oordeel vormt
géén bewijs!
Werknemer en werkgever strijden
om achterstallig loon over een
periode van ziekte. Werkgever betaalt geen loon omdat werknemer
controle onmogelijk heeft gemaakt.
Bij zijn loonvordering in kort geding
haalt werknemer bakzeil omdat hij
geen deskundigen oordeel heeft
laten uitvoeren.
In de vervolg van de procedure,
volgens oordeel van het UWV was
werknemer arbeidsongeschikt,
meent de kantonrechter dat het
deskundigen oordeel géén bewijs
vormt voor de arbeidsongeschiktheid omdat sprake is van bijkomende feiten en omstandigheden op
grond waarvan aan het deskundigen
oordeel geen gewicht dient te worden toegekend.

Aangepast aan het werk. Beter
melden of toch gedeeltelijk
arbeidsongeschikt houden?
Lage verzuimcijfers lijken aantrekkelijk. Maar ook ten koste van alles?
Op een afdeling van een ziekenhuis
was men wel erg ambitieus om medewerkers met beperkingen weer
als volledig arbeidsgeschikt te beschouwen. Lees meer over de
risico’s van deze werkwijze.

Toestemming werknemer nodig bij overdracht dossier
aan nieuwe arbodienst?
Wanneer een werkgever van arbodienst verandert, mag de
oude arbodienst informatie uit de werknemersdossiers aan de
nieuwe arbodienst overdragen zonder dat daarvoor toestemming van de betrokken werknemer nodig is? Waar moet u
opletten?

Doorbetalen bij ziekte niet altijd verplicht!

Proceskostenvergoeding omhoog

Als een medewerker ziek is, betaalt
u het loon door. Maar dat hoeft

Dit is een gevolg van een wijziging in het zogeheten Besluit
proceskosten bestuursrecht op voorstel van minister Hirsch
Ballin van Justitie. Daarin staan de bedragen voor de berekening van de hoogte van de proceskostenvergoedingen.
Wanneer een bestuursorgaan in een bestuursrechtelijke procedure in het ongelijk wordt gesteld, moet het de kosten aan de
burger vergoeden. Sinds de invoering van het besluit in 1994
zijn de bedragen niet geïndexeerd.

niet altijd! Denk aan mensen die
zich onterecht ziek melden. Als dat
het geval is, kunt u het loon opschorten of zelfs helemaal stopzetten. Waar moet u op letten als u in
een dergelijke situatie terecht komt
kunt u lezen in het onderliggend
artikel?

In en outs van de no-riskpolis
Voor werkgevers die bang zijn dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer sneller zal uit vallen - met als gevolg
hoge verzuimkosten - , is er de no-riskpolis.
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De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever in elk geval de
eerste vijf jaar minder financieel risico loopt.

Amersfoort: di. 17-11-2009

De werknemer krijgt bij ziekte in de eerste vijf jaar van het
dienstverband een Ziektewet-uitkering, die de werkgever mag
aftrekken van zijn loon.

arbeidsongeschiktheid’

‘Juridische aspecten van
Specifiek voor Noloc leden

Hoofddorp: do. 19-11-2009
Aan - en afmelding voor de gratis nieuwsbrief
Aan- of afmelding nieuwsbrief kan via onze site of via mail:
info@lenm-advies.nl

info@lenm-advies.nl

BG magazine beoordeelt periodiek
de verzuimsystemen die in de
markt zijn. Ook dit jaar werd deze
test uitgevoerd.
Wilt u meer weten over de resultaten klik dan op de button.

www.lenm-advies.nl

tel: 023 - 5 474457

‘Werken met WIA-scenario’s’
Inschrijving is nog mogelijk!

mob: 06 - 16794122

