
   Wij helpen
werkgevers...

als uw werknemer 
arbeidsongeschikt raakt

door toedoen 
van een ander



Voorkom meer problemen
U herkent het ongetwijfeld: uw werknemer is arbeidsongeschikt, het 

werk blijft liggen en u moet dat zelf, of samen met uw collega’s of een 

tijdelijke kracht zien op te vangen. Bij arbeidsongeschiktheid rust op u 

als werkgever bovendien de plicht om het salaris door te betalen

gedurende een periode van maximaal twee jaar. Daarnaast maakt u 

kosten voor begeleiding en re-integratie van uw werknemer.

Heeft u de specialismen in huis om deze schade te beperken?

Het verhalen van loon.
Beperk uw schade
Stel, uw werknemer is buiten zijn schuld betrokken bij een ongeval 

waarbij hij arbeidsongeschikt is geraakt. U heeft als werkgever dan 

het wettelijk recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de 

aansprakelijke wederpartij. Daarnaast zijn de kosten voor de terugkeer 

van uw werknemer naar zijn arbeidsplek verhaalbaar (bijvoorbeeld 

kosten voor uw Arbodienst of kosten voor de re-integratie).

Het verhalen van deze schade is specialistisch werk en vereist dan ook 

een deskundige expert. Bedrijven hebben deze specialistische kennis 

in de regel niet zelf in huis. Juridische, medische en arbeidsdeskundige 

vragen over de aansprakelijkheid en de aard en omvang van de 

verhaalbare schade komen op u af. Vragen die u niet dagelijks worden 

gesteld. 



Loonschade verhalen levert voor een werkgever altijd wat op. U betaalt

maximaal het onderstaande percentage, maar vaak minder. Werken wij voor u 

als opdrachtgever, dan werken we op basis van het ‘no cure, no pay’-principe. 

Kunnen wij niets voor u verhalen, dan betaalt u ook niets. Slaagt de loon-

vordering, dan houden wij het afgesproken percentage in op de vordering. 

Wij hanteren hierbij een variabel tarief, omdat wij geloven in een eerlijke en 

transparante vergoeding. 

* Vaak krijgt u van deze vergoeding ook weer een deel terug, omdat wij onze eigen Buiten
 Gerechtelijke Kosten (BGK) ook zoveel mogelijk op de verzekeraar van de aansprakelijke partij
 proberen te verhalen. Als dat succesvol is, brengen wij dat bedrag in mindering op de vergoeding  
 die wij bij u in rekening brengen.

Wat kost het verhalen
van loonschade?

Het gaat om de volgende percentages*:

• 15% over de eerste € 5.000 excl. BTW

• 10% over het meerdere tot € 10.000 excl. BTW

• 7,5% over het meerdere tot € 20.000 excl. BTW

• 5% over het meerdere tot € 60.000 excl. BTW

• 2,5% over het meerdere excl. BTW



Help ook uw werknemer,
ook in uw eigen voordeel
Wanneer u ook de persoonlijke schade van uw werknemer bij ons in 

behandeling laat nemen, dan betaalt u over de eerste € 5.000 geen 

15%, maar slechts 10%. Voor uw werknemer is deze dienst geheel 

gratis. Alle kosten kunnen op basis van de wet (o.a. BW artikel 6:96) 

op de verantwoordelijke partij verhaald worden. Wij ontzorgen uw 

werknemer volledig en nemen hem/haar het gehele proces rondom 

het letsel uit handen. Uw werknemer kan zich focussen op het herstel 

en weer zo snel mogelijk aan het werk gaan.

Register
Letselschade
Flyct is opgenomen in het Register Letselschade. De commissie

Register Letselschade toetst en handhaaft de

kwaliteitseisen van de ingeschreven rechtshulp-

verleners die actief zijn in letselschadezaken.

U ziet het:
loonregres loont!



Help uw 
werknemer

Uw werknemer wil zo snel mogelijk de draad van zijn leven weer oppakken. 

Als werkgever kunt u hem daarbij helpen door Flyct in te schakelen. Ook uw 

werknemer heeft immers een schadeclaim op de aansprakelijke partij. Denk aan 

kledingschade, vervoerskosten, ziektekosten, kosten voor huishoudelijke hulp, 

smartengeld en eventuele aanpassingen van zijn woning.

Wanneer uw werknemer ook behoefte heeft aan juridische hulp, kunt u hem de 

dienstverlening van Flyct bij wijze van employee benefit aanbieden. Zo krijgt uw 

werknemer alle benodigde professionele hulp en persoonlijke aandacht.

Flyct is gespecialiseerd in het claimen van schade voor diverse 

partijen. Wij hebben voor u alle benodigde kennis en ervaring in 

huis. Flyct staat voor een vlotte, rechtvaardige en volledige scha-

devergoeding door de inzet van professionele letselschade-ex-

perts, juristen, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. 



flyct.nl

Wilt u
meer informatie?
Neem dan contact met ons op 
T 010 892 57 13
E loonregres@flyct.nl

Stationsplein 14
Postbus 299
2900 AG Capelle a/d IJssel


