REGRES / VERHAAL ZIEKTEKOSTEN
Soms wordt arbeidongeschiktheid van uw werknemer veroorzaakt door toedoen van derden.
U kunt dat als werkgever de directe loonkosten als gevolg van dit verzuim proberen te verhalen op de veroorzaker.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in de volgende situaties:




e

na een verkeersongeval, waarbij een 2 partij betrokken was en schuld had aan de oorzaak van het ongeval
na een sportblessure met een vastgestelde overtreding
na molest en/of ruzie, resulterend in verzuim

Net zo als de betrokken werknemer kosten kan claimen (letselschade, loondervingkosten, gemaakte kosten zorgstelsel)
bij de veroorzaker, kunt u als werkgever bij verzuim de directe loonkosten claimen bij de veroorzaker. Zeker wanneer de
(verzekeraar van de) veroorzaker richting de betrokken werknemer aansprakelijkheid erkent, maakt u kans op regres.
Met name bij langer durend verzuim kunt u al snel te maken krijgen met een positieve kosten / baten afweging en verdient
het aanbeveling regres (ook wel verhaal ziektekosten genoemd) in te stellen. Wanneer uw werknemer recht heeft op een
ziektewetuitkering (bijvoorbeeld vangnet UWV) dient u aan UWV de mogelijke regressituatie te melden bij de
ziekteaangifte. Ook UWV zal trachten de kosten te verhalen op de veroorzaker.
U dient zelf het initiatief te nemen inzake regres / verhaal ziektekosten. U kunt dit doen via uw reguliere juridische bijstand
of door inschakeling van gespecialiseerde bureaus. Het is aan te bevelen wanneer er sprake is van verzuim door toedoen
van derden, een medewerker versneld op te roepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.
De basis voor uw claim is immers arbeidongeschiktheid door toedoen van derden, waarbij de bedrijfsarts de eerst
aangewezen functionaris is om de arbeidongeschiktheid te beoordelen en eventueel de causaliteit tussen verzuim en
mogelijke oorzaak vast te stellen.
Onze medewerkers zijn bij verzuim altijd alert op mogelijke regressituaties. Wanneer u gebruik maakt van webportaal kunt
u bij uw verzuimaangifte ook altijd aangeven of er (mogelijk) sprake is van regres. Wanneer u deze optie aanvinkt, wordt
een werknemer versneld beoordeeld door de bedrijfsarts.
Meer weten?
Bel 077 – 3201760 tijdens kantooruren of stuur ons een e-mail via info@preact.nl
Onze medewerkers zijn u graag van dienst.
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