
Het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen,
Gelet op artikel 4, zesde en zevende
lid, van de Regeling vordering con-
tante waarde van periodieke verstrek-
kingen WAO;

Besluit:

Artikel 1 
De factor L, bedoeld in artikel 3 van
de Regeling vordering contante waar-
de van periodieke verstrekkingen
WAO wordt voor het boekjaar 2004
vastgesteld op 0,335588%.

Artikel 2
De factor r, bedoeld in artikel 3 van
de Regeling vordering contante waar-
de van periodieke verstrekkingen
WAO wordt voor het boekjaar 2004
vastgesteld op 0,367481%.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met
ingang van 1 januari 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in
de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 15 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van
bestuur UWV.

Toelichting

Indien een verzekerde arbeidsonge-
schikt raakt, waarbij een derde aan-
sprakelijk kan worden gesteld voor
deze arbeidsongeschiktheid, dan heeft 

het Uitvoeringsinstituut werknemers-
verzekeringen (UWV) het recht de
arbeidsongeschiktheidsuitkering te
verhalen op de aansprakelijke derde.
Met het verhaal wordt een maximale
compensatie van de uitkeringslasten
beoogd en worden deze lasten bij
degene gelegd door wie ze veroor-
zaakt zijn. Dit verhaalsrecht is vastge-
legd in artikel 90, eerste lid, van de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering (WAO). Op grond van arti-
kel 90, tweede lid WAO, heeft de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid regels gesteld waar-
bij UWV in plaats van periodieke be-
talingen de contante waarde van het
verhaalsbedrag kan vorderen.

Een tweetal factoren uit de in die
regels opgenomen formule wordt
door UWV jaarlijks vastgesteld, te
weten: de factor L (= gemiddeld stij-
gingspercentage van het dagloon,
bedoeld in artikel 14 van de WAO,
over een periode van een maand) en
de factor r (= het interestpercentage
per maand). Voor het boekjaar 2004
is de factor L vastgesteld op
0,335588% en de factor r op
0,367481%. De waarde van de factor
(1+L)/(1+r) wordt na afronding op
zes decimalen 0,999682.
De bovengenoemde factoren zijn
berekend over een periode van een
maand. Op jaarbasis luiden deze fac-
toren: L = 4,10% en r = 4,50%.

Amsterdam, 15 december 2003.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van
bestuur UWV.
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UWV

Besluit tot vaststelling van de factoren 
L en r voor het boekjaar 2004


