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grip krijgen op flexrisico voor het geld kost

Nieuwe ziektewet 
vraagt uw aandacht 
Door de ‘modernisering Ziektewet’ brengen ziekte en arbeids-

ongeschiktheid grotere financiële risico’s met zich mee dan 

vroeger. Op 1 oktober 2014 verloopt de laatste kans om een jaar 

lang zélf grip te organiseren op het flexrisico, vóór dit op 1 janu-

ari 2016 wordt vertaald in uw WGA-last. Wilt u straks niet on-

nodig veel geld kwijt zijn aan ZW- en WGA-premies, dan moet 

u nú in actie komen.  

DDe wijziging van de Ziektewet en de 
WGA die momenteel in volle gang is, 
brengt voor werkgevers grote nieuwe 
financiële risico’s met zich mee. Bij vaste 
werknemers heeft u al geruime tijd te 
maken met twee jaar loondoorbetaling 
en daarna tot tien jaar een hogere WGA-
premie. Maar door de modernisering 
Ziektewet is uw werkgever nu ook 12 jaar 
financieel verantwoordelijk voor tijdelijke 
krachten die uw onderneming binnen de 
eerste twee ziektejaren verlaten. Sinds 
1 januari 2014 stijgt uw ZW-premie 
als zulke werknemers instromen in de 
Ziektewet. En stromen zij vervolgens 
na twee jaar door naar de WGA, dan 
betaalt uw onderneming vanaf 1 januari 
2016 ook nog eens tot tien jaar een ho-
gere premie voor de WGA-flex. U loopt 
zo het risico op een schadepost die bij 
een salaris van € 33.000 zomaar kan 
oplopen tot € 280.000. En dat voor een 
werknemer die maar tijdelijk bij uw 
organisatie in dienst is geweest! Voor 
zowel de Ziektewet als de WGA betaalt 
u standaard een premie aan UWV. Zo’n 
publieke verzekering betekent dat u 
voor de omvang van uw financiële lasten 

volledig van deze instantie afhankelijk 
bent. UWV is dan namelijk verantwoor-
delijk voor de begeleiding van uw zieke 
ex-werknemers. Heeft die begeleiding 
geen resultaat, dan betaalt u langer een 
verhoogde ZW- of WGA-premie. Dit is 
niet ondenkbaar, want UWV is er niet 
op ingericht om ZW’ers en WGA’ers snel 
weer aan het werk te krijgen. De cijfers 
die deze instantie hierover zelf publiceert 
zijn veelzeggend. De huidige WGA-
instroom bestaat voor meer dan de helft 
(52%) uit mensen die doorstromen van 

de Ziektewet naar de WGA en zijn niet 
binnen twee jaar gere-integreerd. Slechts 
37% van de WGA’ers die in 2010 onder 
begeleiding van UWV aan een re-inte-
gratietraject begonnen, had na afronding 
daarvan werk gevonden. Voor de jaren 
daarna lag dit op 32% (2011), 17% (2012) 
en 4% (2013). De cijfers over de laatste 
drie jaren kunnen nog stijgen omdat 
het vaak om meerjarige trajecten gaat. 

Alternatieven

Een publieke verzekering voor de Ziek-
tewet en de WGA komt er feitelijk op 
neer dat u wél de rekening betaalt, 
maar géén invloed heeft op de hoogte 
ervan en bovendien op voorhand al 
weet dat het bedrag zal tegenvallen. 
Daarom is het zaak om alternatieven 
te overwegen, liefst met gezwinde 
spoed. De deadline die u het beste voor 
ogen kunt houden is 1 oktober 2014. 
Door eigenrisicodrager te worden voor 
de Ziektewet, kunt u een alternatieve en 

SOciAle verZekeriNGeN

Financiële risico’s van Flexwerkers is groter dan u denkt

de financiële risico’s van ZW-instroom en 
doorstroom naar de WGA gelden in de 
eerste plaats voor werknemers van wie 
het tijdelijke contract tijdens ziekte af-
loopt. dit kan in vrijwel iedere organisatie 
gebeuren. maar let op: er zijn nog diverse 
andere gevallen waarin u – soms vrijwel 
volledig buiten uw zicht – met dit gevaar 
te maken heeft. Uw flexrisico omvat na-
melijk ook werknemers:

 ▪ die zich tot vier weken ná het aflopen 
van hun tijdelijke contract ziekmelden 
bij UWV; 

 ▪ die wegens ontslag met wederzijds 
goedvinden een beëindigings- of vast-
stellingsovereenkomst hebben gete-
kend en zich daarna binnen 28 dagen 
ziekmelden bij UWV;

 ▪ met een bijzondere arbeidsovereen-
komst, zoals thuiswerkers of stagiairs.



5FA Rendement 8-2014

Er is geen reden om aan te nemen dat 
UWV op deze punten opeens beter gaat 
presteren. Het is vestandiger om met uw 
WGA-verzekeraar om de tafel te gaan zit-
ten om te praten over een private oplos-
sing die wél grip geeft op het flexrisico.

Wensdenken

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet 
en de WGA bieden volop kansen om 
kosten te besparen. Maar het is niet 
verstandig om er een verzekering voor 
af te sluiten zonder naar de uitvoering 
te vragen. Optimale risicobeheersing 
moet de basis zijn, de verzekering het 
sluitstuk. En vergis u niet: het gaat om 

zeer specialistisch werk. Bij zowel de 
Ziektewet als de WGA bent u als eigen-
risicodrager verantwoordelijk voor de 
begeleiding en de re-integratie – inclusief 
het opleggen van sancties als de (ex-)
werknemer onvoldoende meewerkt. 
Vraag de verzekeraar van uw keuze 
welke partij hij voor de uitvoeringsta-
ken wil inschakelen en hoe hij de 
taakverdeling wil organiseren:

 ▪ Neem geen genoegen met mooie be-
loften, maar vraag naar bewijsvoering 
voor de effectiviteit van de dienstver-
lening. 

 ▪ Richt de taakverdeling bij voorkeur zó 
in dat de uitvoerder de uitbetaling van 
uitkeringen volledig van u overneemt. 
Zo bespaart u zichzelf deze adminis-
tratieve belasting. 

Maar nog veel belangrijker is dat u 
de uitvoerder ook een maximale prik-
kel geeft om zijn werk goed te doen 
én een belangrijk instrument om 
de werknemer te beïnvloeden.

Gaston Merckelbagh, Algemeen di-
recteur bij VSZ Assuradeuren te Am-
stelveen, www.vszassuradeuren.nl

beter werkende oplossing inrichten voor 
het flexrisico dan een verzekering bij 
UWV. De eerstvolgende datum waarop 
dit kan is 1 januari 2015. Dit is tevens 
uw laatste kans om nog een vol jaar te 
werken aan preventie van doorstroom 
naar de WGA, vóór deze op 1 januari 
2016 wordt vertaald in de WGA-flexlast 
van uw onderneming. Wilt u deze kans 
nog grijpen, dan moet u uiterlijk drie 
maanden vóór de beoogde ingangsda-
tum, dus vóór 1 oktober 2014, aan de 
Belastingdienst melden dat u eigenrisi-
codrager voor de Ziektewet wilt worden.
Keurt de fiscus uw aanvraag goed, dan 
betaalt uw onderneming voortaan zelf de 
ZW-uitkering aan zieke ex-werknemers. 

Het is verstandig om u af te vragen of u 
dit financiële risico daadwerkelijk zelf 
kunt en wilt dragen. Is dat niet het ge-
val, dan kunt u een beroep doen op een 
verzekeraar. Er zijn diverse partijen die 
op dit gebied verzekeringen aanbieden.

levensgroot

Verdiept u zich in verzekeringen voor 
eigenrisicodragerschap voor de Ziekte-
wet, dan is het verstandig om ook een 
blik te werpen op uw verzuimverze-
kering. De meeste werkgevers hebben 
zo’n verzekering, maar het is de vraag 
of die in de klassieke vorm nog voldoet, 
want deze dekt alleen de verzuim-
kosten binnen het dienstverband: de 
ZW-periode van ziek tijdelijk personeel 
valt er volledig buiten. Zo blijft u zitten 
met een levensgroot financieel risico. 
De ZW-kosten zijn hierbij misschien 
nog te overzien, maar doorstroom naar 
de WGA kan uw onderneming de kop 
kosten. Het ligt voor de hand om een 
verzekeraar te zoeken die bereid is al uw 
risico’s in de eerste twee ziektejaren op 
zich te nemen en zich maximaal in te 

spannen voor het voorkomen van WGA-
instroom. Dit kan bijvoorbeeld door een 
combinatie van een verzuimverzekering 
met een verzekering voor eigenrisi-
codragerschap voor de Ziektewet.

Schadelastbeheersing

Is uw onderneming momenteel eigen-
risicodrager voor de WGA, dan ligt een 
andere combinatie voor de hand. Vraag 
uw WGA-verzekeraar naar de mogelijk-
heden om eigenrisicodragen voor de 
WGA te koppelen aan eigenrisicodragen 
voor de Ziektewet. Vanaf 1 januari 2016 
wordt uw ZW-last vertaald in uw WGA-
flexlast. U en uw verzekeraar hebben 
dan dus een gedeeld financieel belang 
bij het voorkomen van doorstroom 
vanuit de Ziektewet naar de WGA. En 
daarmee ook bij effectieve schadelastbe-
heersing vanaf de eerste Ziektewetdag.
Afhankelijk van de omvang van uw on-
derneming is voor het Ziektewetrisico 
misschien niet altijd een verzekering 
nodig. Maar uw WGA-verzekeraar zal 
in elk geval met een antwoord op het 
flexrisico moeten komen als hij u als 
klant wil behouden. Want vanaf 1 ja-
nuari 2016 is eigenrisicodragen voor 
de WGA hoe dan ook alleen nog moge-
lijk voor de WGA-vast en de WGA-flex 
samen. Niets doen aan schadelastbe-
heersing in de Ziektewetperiode is 
dan simpelweg geen optie meer.

Terugkeer

Zowel UWV als diverse verzekerings-
adviseurs voorspellen bij de WGA een 
massale terugkeer van eigenrisico-
dragers naar het publieke stelsel per 1 
januari 2015. De lage minimumpremie 
die UWV bij terugkeerders in rekening 
moet brengen geldt hierbij als een grote 
verleiding. Maar met een terugkeer 
naar het publieke stelsel neemt u het 
risico van doorstroom vanuit de Ziekte-
wet naar de WGA niet weg. Die vormt 
zoals gezegd meer dan de helft van de 
totale WGA-instroom! Veel werkgevers 
lijken te vergeten dat hun kosten op de 
langere termijn afhangen van effectieve 
schadelastbeheersing en re-integratie. 

“
”

Denk goed na of u  
 de financiële gevolgen 

kunt dragen

“
”

vraag altijd naar de 
uitvoering als u een 
verzekering afsluit


