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Controleer uw premienota WGA 2010!
Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat bij de
meeste werkgevers begin december de beschikking van de
gedifferentieerde WGA-premie op de deurmat valt.
In deze beschikking wordt uw WGA-premie voor het jaar 2010
bekend gemaakt.
Inmiddels weten we dat de premie voor 2010 zal stijgen.
Maatgevend voor de gedifferentieerde premie is onder meer
het aantal instromers in de WAO en de WGA in de afgelopen
5 jaar evenals de loonsomontwikkeling van uw bedrijf.
De administratie van UWV is in de loop der jaren behoorlijk
vervuild geraakt waardoor er ieder jaar veel fouten worden
gemaakt bij de vaststellingen. Gevonden besparingen kunnen
al snel tienduizenden euro's opleveren.
Genoeg redenen om uw beschikking tijdig door een expert te
laten controleren!

Psychische stoornis geen reden
ontslag op staande voet
Werknemer is sinds 1 maart 2008 in
dienst als piloot. Werknemer heeft
begin juli 2009 collega’s seksueel
geïntimideerd en gediscrimineerd
alsmede de goede naam van de
werkgever in diskrediet gebracht.
Tevens was werknemer niet ‘fit to
fly’ tijdens een vlucht waardoor
werknemer de bemanning en de
reizigers in gevaar heeft gebracht.

Te late WIA aanvraag !
Wie betaalt?
Werkgever en een langdurige zieke
werknemer besluiten tot beëindiging van het dienstverband per 1 juli
2008 onder toekenning van een
vergoeding van € 90.000.
Op 26 juni 2008 laat UWV weten
dat de WIA aanvraag te laat is ingediend en dat de uitkeringsrechten
pas ingaan per 22 augustus 2008.
Ondanks de beëindigingovereenkomst claimt werknemer claimt
alsnog loondoorbetaling bij haar
(ex) werkgever van 1 juli 2008 tot
22 augustus 2008.
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Maakt forse premieverhoging WGA in 2010 private
verzekering aantrekkelijk?
UWV heeft de nieuwe rekencijfers voor de WGA bekendgemaakt voor het jaar 2010. Als gevolg hiervan zal voor veel
werkgevers de publieke WGA premie flink stijgen.
Uit rekenvoorbeelden blijkt dat voor 2010 een premieverhoging van 0,3% niet ondenkbaar is.
Mogelijk kan uitstappen uit het publieke stelsel financieel
gunstig uitpakken.

Geen uitkering Ziektewet meer voor WW’ers
Zieke werklozen in de WW krijgen geen ziektewetuitkering
meer. Nu is het volgens minister Piet Hein Donner (Sociale
Zaken) te aantrekkelijk voor WW’ers zo lang mogelijk ziek te
blijven, omdat het recht op de werkloosheidsuitkering wordt
verlengd met de tijd dat ze in de Ziektewet zitten

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

Vraag & antwoord
Een arbeidsongeschikte medewerker is blijvend ongeschikt voor zijn
eigen functie maar - intern - volledig herplaatst in een andere passende functie. Dat alles binnen de
wachttijd van twee jaar.
Kan de werknemer nu hersteld
worden gemeld of juist deels arbeidsongeschikt laten staan en na
twee jaar een WIA keuring laten
plaatsvinden.

Het UWV deskundigen oordeel
Arbeidsongeschiktheid en re-integratie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Omdat de WIA slechts financieel
beperkte mogelijkheden biedt is reintegratie de echte oplossing.
Werkgevers en werknemers lijken
dit niet altijd te beseffen of verschillen van mening over hoe nu
verder.
In dergelijke gevallen kunnen werkgever of werknemer het UWV inschakelen voor een deskundigen
oordeel. In dit artikel leest u hier
alles over.

UWV mag langer doen over WIA beoordeling!
Een complexe uitvoeringspraktijk en problemen bij het UWV.
Hierdoor krijgen arbeidsongeschikten vaak niet binnen de wettelijke termijn duidelijkheid over hun uitkering of re-integratie.
Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) en minister Donner
(Sociale Zaken) willen toch de beslistermijn voor het UWV tot
2012 verlengen van acht naar veertien weken.

Trainingsagenda L&M
november 2009
Amersfoort: di. 17-11-2009
‘Juridische aspecten van
arbeidsongeschiktheid’
specifiek voor Noloc leden

Hoofddorp: do. 19-11-2009
Aan - en afmelding voor de gratis nieuwsbrief

‘Werken met WIA-scenario’s’

Aan- of afmelding nieuwsbrief kan via onze site of via mail:
info@lenm-advies.nl
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