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maak Snel uw keuze voor publiek of privaat verzekeren

Wijziging Ziektewet 
vraagt nú om actie
Door de wijziging van de Ziektewet zijn ziekte en arbeidsonge-

schiktheid grotere risico’s dan ooit tevoren. U moet meer aan-

dacht besteden aan de gezondheid van uw flexibele schil, an-

ders draagt u de financiële lasten. Daarnaast vraagt de 

wijziging van de Ziektewet om een heroverweging van uw keu-

ze voor het eigenrisicodragerschap. Deze beslissing moet u 

vóór 1 oktober 2014 nemen. Wees er dus op tijd bij! 

DDe wijziging van de Ziektewet (ZW) en 
de WGA die momenteel in volle gang is, 
brengt voor werkgevers grote nieuwe fi-
nanciële risico’s met zich mee. Bij vaste 
werknemers heeft u al geruime tijd te 
maken met twee jaar loondoorbetaling en 
daarna tot tien jaar lang een hogere 
WGA-premie. Maar door de modernise-

ring van de Ziektewet bent u nu ook 
12 jaar financieel verantwoordelijk voor 
tijdelijke krachten die uw organisatie bin-
nen de eerste twee ziektejaren verlaten. 
Sinds 1 januari 2014 stijgt uw ZW-premie 
als zulke werknemers instromen in de 
Ziektewet. Stromen zij vervolgens na 
twee jaar door naar de WGA, dan betaalt 
uw organisatie ook nog eens tot tien jaar 
een hogere 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 orga-
nisatie in dienst is geweest!

Flexrisico

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 organisa-
tie gebeuren. Maar let op: er zijn nog di-
verse andere gevallen waarin u – soms 
vrijwel volledig buiten uw zicht – met dit 
gevaar te maken heeft. Uw flexrisico om-
vat namelijk ook werknemers:

 ▪ die zich tot vier werken 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.

Afweging

Bent u publiek verzekerd voor de Ziekte-
wet en de WGA, dan betaalt u standaard 
een premie aan UWV. Zo’n publieke ver-
zekering betekent echter dat u voor de 
omvang van uw financiële lasten volledig 
van deze instantie afhankelijk bent. 
UWV is dan namelijk verantwoordelijk 
voor de begeleiding van uw zieke ex-
werknemers. Heeft deze geen effect, dan 
betaalt u langer een verhoogde ZW- of 
WGA-premie. Dit is geen denkbeeldig 
scenario, want UWV is er niet op inge-
richt om ZW’ers en WGA’ers snel weer 
aan het werk te krijgen. Dit zijn de cijfers 
die UWV hier zelf over publiceert:

 ▪ De huidige aan werkgevers toegere-
kende WGA-instroom bestaat voor 
40% uit mensen die doorstromen van 
de Ziektewet naar de WGA. UWV weet 
deze mensen dus niet binnen twee jaar 
te re-integreren.

 ▪ Slechts 37% van de WGA’ers die in 
2010 onder begeleiding van UWV aan 
een re-integratietraject begonnen, had 
na afronding daarvan werk gevonden. 
Voor de jaren daarna lag dit op 32% 
(2011), 17% (2012) en 4% (2013). De cij-

SocIALE VERZEKERINGEN

Terugkeer naar UWV?

Zowel UWV als diverse verzekeringsad-
viseurs voorspellen bij de WGA een 
massale terugkeer van eigenrisicodragen 
naar het publieke stelsel per 1 januari 2015. 
De lage minimumpremie die UWV bij 
terugkeerders in rekening brengt, geldt 
hierbij als een grote verleiding. Deze lage 
minimumpremie kan UWV bieden omdat 
werkgevers die terugkeren geen WGA-
lasten bij UWV hebben. Deze lasten 
worden nog gedekt door de private ver-
zekering. Neem hierbij wel in overweging 
dat private verzekeraars meestal meer 
investeren in effectieve schadebeheer-
sing en re-integratie dan UWV. 
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gis u niet: het gaat om zeer specialistisch 
werk. Bij zowel de Ziektewet als de WGA 
bent u als eigenrisicodrager verantwoor-
delijk voor de begeleiding en de re-inte-
gratie – inclusief het opleggen van sanc-
ties als de (ex-)werknemer onvoldoende 
meewerkt.  

Vraag de verzekeraar van uw keuze welke 
partij hij voor de uitvoeringstaken wil in-
schakelen en hoe hij de taakverdeling wil 
organiseren:

 ▪ Neem geen genoegen met mooie belof-
ten, maar vraag naar bewijsvoering 
voor de effectiviteit van de dienstverle-
ning.

 ▪ Richt de taakverdeling bij voorkeur zo 
in dat de uitvoerder de uitbetaling van 
uitkeringen volledig van u overneemt. 
Zo bespaart u zichzelf deze adminis-
tratieve belasting. Maar nog veel be-
langrijker is dat u de uitvoerder ook 
een maximale prikkel geeft om zijn 
werk goed te doen én een belangrijk 
instrument om de werknemer te beïn-
vloeden. 

Gaston Merckelbagh, Algemeen directeur 
bij VSZ Assuradeuren te Amstelveen,  
www.vszassuradeuren.nl

fers over de laatste drie jaren kunnen 
nog stijgen omdat het vaak om meerja-
rige trajecten gaat. De streefnorm is 
31%.

Alternatieven

Maakt u de keuze voor publiek verzeke-
ren, dan weet u dat u hoe dan ook premie 
moet betalen, maar minder invloed heeft 
op de hoogte hiervan. Daarom is het zaak 
om alternatieven te overwegen, liefst met 
gezwinde spoed. Door eigenrisicodrager 
te worden voor de Ziektewet, kunt u een 
alternatieve en beter werkende oplossing 
inrichten voor het flexrisico dan bij verze-
keren via UWV.  
De eerstvolgende datum waarop u eigen-
risicodrager kunt worden is met ingang 
van 1 januari 2015. Dit is tevens uw laat-
ste 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 orga-
nisatie. Wilt u eigenrisicodrager worden, 
dan moet u dit vóór 1 oktober 2014 mel-
den aan de Belastingdienst. Keurt de fis-
cus uw aanvraag goed, dan betaalt uw or-
ganisatie voortaan zelf de ZW-uitkering 
aan zieke ex-werknemers. Het is verstan-
dig om u af te vragen of u dit financiële 
risico daadwerkelijk zelf kunt en wilt dra-
gen. Is dat niet het geval, dan kunt u een 
beroep doen op een verzekeraar. 

Belang

Is uw organisatie momenteel al eigenrisi-
codrager voor de WGA, dan kunt u uw 
verzekeraar vragen naar de mogelijkhe-
den om eigen risico dragen voor de WGA 
te koppelen aan eigen risico dragen voor 
de Ziektewet. Vanaf 1 januari 2016 kunt 
u ook eigenrisicodrager worden voor de 
WGA-flexlast. U en uw verzekeraar heb-

ben dan dus een gedeeld financieel be-
lang 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 orga-
nisatie is voor het Ziektewetrisico mis-
schien niet altijd een verzekering nodig. 
Maar uw WGA-verzekeraar zal in elk ge-
val met een antwoord op het flexrisico 
moeten komen als hij u als klant wil be-
houden. Want vanaf 1 januari 2016 is  
eigenrisicodragen voor de WGA hoe dan 
ook alleen nog mogelijk voor de WGA-
vast en de WGA-flex samen. Niets doen 
aan schadelastbeheersing in de Ziekte-
wetperiode is dan simpelweg geen optie 
meer. 

Taakverdeling

Eigenrisicodragen voor de Ziektewet en 
de WGA biedt volop kansen om kosten te 
besparen. Maar het is niet verstandig om 
er een verzekering voor af te sluiten zon-
der naar de uitvoering te vragen. Veel 
verzekeraars hebben zich op dit punt 
schuldig gemaakt aan wensdenken. Ze 
hebben een verzekeringsproduct ontwik-
keld, er een arbo- of re-integratiedienst-
verlener bijgezocht en toen afgewacht of 
het zou werken. Niet dus: er is massaal 
verlies geleden en veel verzekeraars moe-
ten daarom nu hun premies fors verho-
gen. Aan u de taak om een verzekeraar te 
vinden die het precies andersom doet. 
Optimale risicobeheersing moet de basis 
zijn, de verzekering het sluitstuk. En ver-

Denk ook aan uw verzuimverzekering

Verdiept u zich in verzekeringen voor ei-
genrisicodragerschap voor de Ziektewet, 
dan is het verstandig om ook een blik te 
werpen op uw verzuimverzekering. De 
meeste werkgevers hebben zo’n verzeke-
ring, maar het is de vraag of die klassieke 
vorm nog voldoet. Hij dekt immers alleen 
de verzuimkosten binnen het dienstver-
band: de ZW-periode van ziek tijdelijk 
personeel valt er volledig buiten. Zo blijft 
u zitten met een groot financieel risico. 

De ZW-kosten zijn hierbij misschien nog te 
overzien, maar doorstroom naar de WGA 
kan uw organisatie de kop kosten.  
U kunt een verzekeraar zoeken die bereid 
is deze risico’s in de eerste twee ziekteja-
ren op zich te nemen en zich maxi maal in 
te spannen voor het voorkomen van 
WGA-instroom. Dit kan bijvoorbeeld door 
een combinatie van een verzuimverzeke-
ring met een verzekering voor eigenrisico-
dragerschap voor de Ziektewet.

“
”

Meld uw keuze

vóór 1 oktober bij de 
Belastingdienst

“
”

Als eigenrisicodrager 
bent u verantwoordelijk 

voor de re-integratie


