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Aanleiding 

UWV heeft gemeente Krimpen aan den IJssel opdracht gegeven om per 1 december 2014: 

a. in het verzuimprotocol op te nemen in welke gevallen een beschikking wordt 
aangevraagd bij het UWV; 

b. het verzuimprotocol zodanig uit te breiden en aan te passen dat ook de doelgroep die 
tot het eigenrisico behoort, onder het verzuimprotocol zal vallen; 

c. het inzage en correctierecht vast te leggen. 
 

 

Besluit 

 

Als aanvulling op het Verzuimprotocol 2007 vast te stellen het volgende: 
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1. Inleiding 

 

Dit is een aanvulling op het Verzuimprotocol 2007 en is integraal van toepassing op het 

verzuimprotocol. Indien er strijd is met het verzuimprotocol geldt de aanvulling. 

 

In het Verzuimprotocol 2007 zijn de regels opgenomen over de manier waarop invulling 

wordt gegeven aan de begeleiding van ziekteverzuim. Daar vallen ook onder de 

verplichtingen omtrent ziek- en herstelmeldingen, de arbeidsgezondheidskundige 

begeleiding en de daarbij behorende (wettelijke) procedures.  

 

 

2. Rechtsgrond 

 

De rechtsgrond voor het Verzuimprotocol 2007 en deze aanvulling is artikel 7:9, lid 4 CAR-

UWO.  

 

De gemeente is gehouden de bepalingen van de Ziektewet 2010 en de bepalingen die 

gelden voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in acht te nemen, 

zoals onder meer de regelingen uit de Staatscourant: 

 nr. 11383 Controlevoorschriften Ziektewet 2010 (hierna Controlevoorschriften ZW) 

 nr. 11907 Regeling inzage- en correctierecht UWV (hierna: Regeling inzagerecht 
UWV) 

 nr. 20617 Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten 
eigenrisicodragen ZW (hierna: Regeling voorschriften ERD ZW) 

 Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (hierna: Maatregelenbesluit SZW)  
 

 
3. Uitbreiding groep belanghebbenden 

 

Het Verzuimprotocol 2007 geldt ook voor de ex-medewerker die ziek is geworden binnen vier 

weken na zijn dienstverband.  

 

In het Verzuimprotocol en deze aanvulling wordt onder ‘medewerker’ tevens begrepen de ex-

medewerker, tenzij anders vermeldt.  
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In de situatie van ex-medewerker is er geen directe leidinggevende meer. Daarom zal de 

P&O adviseur -uitsluitend in die situatie- de werkzaamheden van de leidinggevende op zich 

nemen. De P&O adviseur kan, indien nodig, overleg voeren met de ex-leidinggevende. 

 

4.  UWV 

1. Het UWV neemt na het ontslag van een medewerker de verantwoordelijkheid van de re-
integratie over. 
 

2. De werkgever vraagt bij UWV een beschikking aan en informeert UWV:  
a. in de situaties genoemd in Staatscourant nr. 20617; 
b. in de situaties genoemd in de bijlage processtappen behorende bij deze 

aanvulling; 
c. ingeval van mutaties in het verzuim van de medewerker. 

 
3. De werkgever of de medewerker vragen een deskundigenoordeel (second opinion) aan 

bij het UWV, zoals beschreven in het Verzuimprotocol 2007. 

5.  Rechten en plichten (ex) werknemer 

1. De rechten en plichten van de (ex)-werknemer zijn opgenomen in de 
Controlevoorschriften ZW, het Maatregelenbesluit SZW en het Verzuimprotocol 2007. 

2. Daar waar de Controlevoorschriften ZW en het Maatregelenbesluit SZW afwijken van het 
Verzuimprotocol 2007 gelden de Controlevoorschriften ZW en het Maatregelenbesluit 
SZW. 

6. Procedure inzage- en correctierecht  

 

1. De (ex) werknemer heeft het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen een schriftelijk 
verzoek om inzage in en correctie van zijn persoonsgegevens in te dienen. 

2. Op verzoek van de (ex)-werknemer als bedoeld in lid 1 is de Regeling inzagerecht UWV 
van toepassing. Indien de (ex)-werknemer een verzoek in dient bij de gemeente wordt 
deze regeling ook toegepast. In dat geval moet voor ‘UWV’ gelezen worden ‘de 
werkgever’.  

7.  Ter inzage legging 

De werkgever informeert de (ex)-werknemer over het Verzuimprotocol en de bijbehorende  

stukken.  

 

8. Ingangsdatum 

 

Het besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met  
1 december 2014.  
 

Krimpen aan den IJssel, 17 maart 2015 

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 

De secretaris,            De burgemeester, 


