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Voorwoord

CS Verbindt! is een uitgave van CS Opleidingen: de specialist in opleidingen
op het gebied van verzuim, re-integratie en financiën.
Al sinds haar ontstaan hecht CS Opleidingen veel belang aan het delen
van kennis over verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Altijd in
combinatie met het verkrijgen van regie op de forse geldstromen sociale
zekerheid. Allereerst natuurlijk met opleidingen, zoals Regie op Verzuim of
Post Bachelor Register Casemanagement en specialisaties als Taakdelegatie
of Conflicthantering. Daarnaast organiseren we bijscholingen, congressen en
kennisdagen om uw opgedane kennis up-to-date te houden. Ook CS Verbindt
is een middel om kennis over te brengen en te delen.

Verbinding van kennis en praktijk
CS Opleidingen deelt haar kennis vanuit een onafhankelijke rol. Op een
toegankelijke manier verbinden we kennis met praktijk, met als doel u meer
inzicht te geven in met name de geldstromen binnen de sociale zekerheid.
Voor elke onderneming gaat het al snel om 25% tot 30% van de loonsom!
Het loont dan ook om de hele organisatie gericht te maken op het denken
in mogelijkheden, gekoppeld aan de financiële belangen voor alle partijen.
Juist ook in het belang van de werknemer. We kunnen niet vaak genoeg
benadrukken dat werk de beste vorm van sociale zekerheid is en blijft.

Kennisplatform VeReFi
De verbinding tussen kennis en praktijk vindt u ook terug op ons kennisplatform www.verefi.nl.
Met een VeReFi-abonnement weet u zich verzekerd van het laatste nieuws en
heeft u de beschikking over vele (reken)tools en applicaties die u helpen meer
grip op verzuim in uw organisatie te krijgen.

Themaboekje: Regie op Ziektewet in de praktijk

1

2

Inhoud

1.		 Ontwikkeling van de Ziektewet
Veranderingen door de jaren heen

2.		 Hoofdlijnen van de Ziektewet

11
12

15

Groep 1: werknemers met een werkgever

15

Groep 2: werknemers zonder werkgever

16

3.		 Financiering van de Ziektewet

19

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

20

Beschikkingen Werkhervattingskas altijd controleren

21

Keuze om eigenrisicodrager te worden

22

Voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap

23

Terugkeer naar het publieke bestel (UWV):

24

uitlooprisico en terugkeerpremie Ziektewet

24

Als de arbodienst of bedrijfsarts de begeleiding stopzet

24

4.		 Verantwoordelijkheden en taken van de
eigenrisicodrager Ziektewet

27

Alleen voor nieuwe ziektegevallen

27

Ziek- en hersteldmeldingen

27

Beschikkingen door het UWV

28

Het bijhouden van een aparte verzuimadministratie

29

Het opzetten van een administratieve organisatie

30

Themaboekje: Regie op Ziektewet in de praktijk

3

5.		 Recht, hoogte en duur van de Ziektewetuitkering
Recht op een Ziektewetuitkering

32

Ingangsdatum Ziektewetuitkering

36

Hoogte van de uitkering: het Dagloonbesluit

38

Einde van de Ziektewetuitkering

44

Ziektewet voor een AOW-gerechtigde werknemer

45

Wees alert op zieke werknemers die vallen onder de no-riskpolis

45

Ook Ziektewetvangnet voor in dienst nemen van een 35-minner

46

6.		 Wettelijke plichten voor werkgever en werknemer
Verplichtingen werknemer

49
49

Maatregelenbeleid

51

Schorsen en opschorten

54

Weigering passende arbeid

55

Verhaalsanctie ZW voor de niet-eigenrisicodrager Ziektewet

56

Eigenrisicodragers Ziektewet en proefplaatsing

57

Tijdig aanvragen WIA-uitkering: anders loonsanctie voor werkgever

58

ZW-gerechtigden en vakantie

58

7.		 De rol van verschillende partijen bij eigenrisicodragerschap

4

31

63

De rol van het UWV bij Ziektewet-gerechtigden die uit dienst gaan

63

De rol van het UWV bij eigenrisicodragerschap Ziektewet

64

De rol van de bedrijfsarts

66

De rol van de arbeidsdeskundige

67

De rol van de casemanager

68

8.		 Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

69

Hoe gaat de beoordeling in zijn werk?

69

Gevolg van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

70

Uitstel van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling

71

Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

71

9.		 Bezwaar en beroep

73

Beslistermijn

75

Beroep

75

Hoger beroep

77

10.		 Regie op Ziektewet in de praktijk

79

Ziek uit dienst

79

Werknemer meldt zich ziek binnen 28 dagen na einde dienstverband

81

Werknemer meldt zich pas later na einde dienstverband ziek

82

Tips voor de eigenrisicodrager Ziektewet

Themaboekje: Regie op Ziektewet in de praktijk

83

5

6

Inleiding

Sinds de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) per 1 januari 2013 heeft het eigenrisicodragerschap
Ziektewet vooral onder de grote werkgevers een grote vlucht genomen.
Een eigenrisicodrager kiest ervoor de Ziektewetuitkering zelf te betalen aan
werknemers voor wie hij geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte heeft, de
zogenoemde vangnetters zonder werkgever.
Slechts 4% van alle bedrijven is eigenrisicodrager voor de Ziektewet, maar
dit gaat wel om maar liefst 45% van de loonsom. Dus vooral de grote en hele
grote werkgevers zijn eigenrisicodrager Ziektewet.
Uit het onderzoeksrapport ‘Beweegredenen werkgevers keuze WGA- en
ZW-markt’ blijkt dat vooral financiële motieven een rol spelen bij de keuze
om eigenrisicodrager Ziektewet te worden. Oftewel werkgevers verwachten
voordeliger uit te zijn met het eigenrisicodragerschap. Bijvoorbeeld doordat
zij hun risico laag inschatten omdat ze weinig tijdelijke krachten in dienst
hebben en omdat ze met het eigenrisicodragerschap betere re-integratieresultaten denken te behalen.
Eigen risico dragen is echter geen sinecure. Een eigenrisicodrager moet
kennis hebben van de Ziektewet, een eigen verzuimadministratie voeren
en is verantwoordelijk voor het zelf betalen van de Ziektewetuitkering en
de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer. Ze zullen hiervoor zelf de
administratieve organisatie moeten inrichten (inclusief procedures en
protocollen) of de keuze moeten maken om de uitvoering (deels) uit te
besteden aan een private uitvoerder Sociale Zekerheid.
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Leeswijzer
In dit boekje bekijken we het eigenrisicodragerschap in hoofdlijnen:
waar krijgt u mee te maken en waar moet u op letten? Ziektewetdeskundige
Lex van den Heuvel geeft her en der bovendien praktische tips.
De indeling is als volgt:
In hoofdstuk 1 kijken we naar de ontwikkeling van de Ziektewet door de
jaren heen. Hoe zijn we gekomen van een situatie dat elke zieke werknemer
‘de Ziektewet inging’ tot een situatie dat de Ziektewet alleen voor een speciale
groep werknemers en ex-werknemers geldt?
In hoofdstuk 2 behandelen we de hoofdlijnen van de Ziektewet: welke groepen
vallen onder de Ziektewet en voor wie geldt het eigenrisicodragerschap?
In hoofdstuk 3 nemen we de financiering van de Ziektewet onder de loep:
welke financiële gevolgen heeft het eigenrisicodragerschap?
In hoofdstuk 4 kijken we nader naar de verantwoordelijkheden en taken van
de eigenrisicodrager, zoals het bijhouden van de verzuimadministratie.
Een eigenrisicodrager betaalt de Ziektewetuitkeringen zelf: hiervoor moet hij
weten hoe kan worden vastgesteld of een (ex-)werknemer recht heeft op een
uitkering en hoe hoog deze dan moet zijn. Dit komt in hoofdstuk 5 aan de orde.
In hoofdstuk 6 kijken we dan naar de wettelijke plichten voor werkgever en
werknemer. Zo heeft een werkgever re-integratieverplichtingen, maar ook de
werknemer heeft de nodige plichten, zoals tijdig ziek melden en opvolgen van
controlevoorschriften.
In hoofdstuk 7 kijken we naar de rol van verschillende partijen bij het eigenrisicodragerschap, zoals het UWV, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige.
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In hoofdstuk 8 nemen we de eerstejaars Ziektewetbeoordeling onder de loep.
Dit is het moment dat het UWV beoordeelt of de (ex-)werknemer nog wel recht
heeft op een Ziektewetuitkering.
Is een eigenrisicodrager of (ex-)werknemer het niet eens met een beslissing van
het UWV, dan kunnen zij in bezwaar of beroep gaan. Dit komt in hoofdstuk 9
aan de orde.
In hoofdstuk 10 behandelen we een aantal praktijksituaties en laten we zien
hoe u de regie kunt nemen.
We sluiten het boekje af met een aantal praktische tips voor de eigenrisicodrager.
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Hoger beroepsonderwijs voor
sociale zekerheid, verzuim en re-integratie

Ook voor uw specialisaties!
Heeft u een van onze kern-

Casemanager Taakdelegatie (verkort)

opleidingen gevolgd, bijvoorbeeld

Leer hoe u optimaal samenwerkt met de
bedrijfsarts voor AP-proof verzuimbegeleiding.

Regie op Verzuim of Post Bachelor
Register Casemanagement?
Wilt u nog meer verdieping of uw
vaardigheden verder ontwikkelen?
Maak dan een keuze uit ons
gevarieerde specialisatie-aanbod:

üGeaccrediteerd
door de HAN
Onder
licentie van
ü Cylin Beroepsonderwijs

Wilt u graag een specialisatie
volgen zonder dat u een
kernopleiding bij CS Opleidingen
heeft gevolgd?

Specialist Conflicthantering
Leer hoe u medewerkers met conflictverzuim
kunt begeleiden en activeren en medicalisering
van het probleem kunt voorkomen.

Specialist Kompasgesprekken
Leer hoe u een Kompasgesprek voert: een
inventariserend gesprek om inzicht te krijgen
in wat er speelt en wat partijen willen, los van
eventuele verzuimbegeleiding.

Regie op Ziektewet (verkort)
Leer alles wat u moet weten over de wet BeZaVa
en de gevolgen voor uw organisatie.

Loonwaarde Expert
Leer werken met de Dariuz loonwaardemeting:
een onmisbaar instrument om grip te krijgen op
(dis)functioneren en duidelijke keuzes te maken
bij re-integratie.

Informeer naar de mogelijkheden
bij onze onderwijsadviseur,
telefoon 088 203 2700.
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1.

Ontwikkeling van de Ziektewet

In dit hoofdstuk nemen we allereerst de ontwikkelingen in de Ziektewet door.
Hoe zijn we gekomen van een situatie dat elke zieke werknemer ‘de Ziektewet
inging’ tot een situatie dat de Ziektewet alleen voor een speciale groep
werknemers en ex-werknemers geldt?
Al in 1907 werd in het Burgerlijk Wetboek een bepaling opgenomen dat een
werkgever tijdens ziekte (kort) het loon moest doorbetalen. De Ziektewet
trad in 1930 in werking, hoewel de oorspronkelijke wet al in 1913 werd
aangenomen.
In de Ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen loon krijgen toch
inkomen hebben. Vóór 1994 ontving de werkgever van de Bedrijfsvereniging
na twee wachtdagen een Ziektewetuitkering als een van zijn medewerkers ziek
was. De Bedrijfsvereniging was ook verantwoordelijk voor het controleren en
begeleiden van zieke werknemers. Bedrijfsverenigingen bestaan nu niet meer;
de werknemersverzekeringen worden nu door het UWV uitgevoerd.
In de loop der tijd is de rekening voor zieke werknemers steeds meer op het
bordje van de werkgevers komen te liggen. In principe is de werkgever in geval
van ziekte verplicht twee jaar lang het loon door te betalen. De Ziektewet geldt
alleen nog als vangnetvoorziening voor speciale groepen werknemers, van wie
de overheid het niet wenselijk vindt dat ze voor rekening van de werkgever
komen (zie hoofdstuk 2). Toch zeggen nog steeds veel werknemers als ze
ziek zijn ‘dat ze in de Ziektewet lopen’. Meestal klopt dat dus niet, omdat hun
werkgever hun loon bij ziekte doorbetaalt.
Om gevoel te krijgen bij de enorme veranderingen van de afgelopen decennia,
geven we in vogelvlucht de ontwikkelingen in de Ziektewet weer.
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Veranderingen door de jaren heen
1. Premiedifferentiatie in de Ziektewet (1992)
In het verleden was er voor werkgevers geen enkele financiële prikkel om
ziekteverzuim te voorkomen. Voor alle bedrijven was de Ziektewetpremie
even hoog, ongeacht of ze een hoog of laag verzuim hadden. Hierin kwam
verandering met de wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume
(wet TAV) per 1 maart 1992. Deze wet voerde een premiedifferentiatie in de
Ziektewet in. Iedere werkgever werd in een hoge, midden of lage Ziektewetpremieklasse ingedeeld. Werkgevers met een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim moesten dus meer premie betalen dan werkgevers die een
gemiddeld of laag ziekteverzuim hadden.
2. Verlenging van de wachttijd (1994)
Een andere ingrijpende maatregel in de Ziektewet was de wet Terugdringing
Ziekteverzuim (wet TZ) per 1 januari 1994. De wet TZ regelde dat de werkgever
over een langere periode de Ziektewetuitkering zelf moest betalen. Gold voor
1994 een wachttijd van twee ziektedagen, nu kreeg de werkgever een wachttijd
van twee of zes weken ziekteverzuim, afhankelijk van de loonsom van de
onderneming.
3. Ziektewet wordt vangnetvoorziening (1996)
De wet TZ verviel al na 2 jaar, met de invoering van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) per 1 maart 1996. Werknemers
in vaste dienst ontvingen bij ziekte 70% van het salaris gedurende maximaal
52 weken. In de cao’s was overigens vaak 100% loondoorbetaling geregeld.
De Ziektewet bleef vanaf 1 maart 1996 alleen bestaan als vangnetvoorziening
voor een aantal groepen werknemers.
4. Introductie eigenrisicodragerschap (2003)
De Wet eigenrisicodragen Ziektewet is sinds 1 maart 2003 van kracht.
Werkgevers kunnen eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. Dat betekent
dat ze zelf het risico dragen voor het uitkeren van ziekengeld aan de beperkte
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groep werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt.
Het gaat onder meer om werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst,
zoals uitzendkrachten. Zij vallen onder de zogenoemde vangnetvoorziening
van de Ziektewet.
5. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte naar twee jaar (2004)
Per 1 januari 2004 is de WULBZ vervangen door de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. De loondoorbetalingsperiode van
52 weken ging daarmee naar 104 weken, dus twee jaar. Tegelijk werd ook
de maximumduur van een Ziektewetuitkering verlengd van één naar twee
jaar. Deze wet maakte onderdeel uit van de hervorming van het WAO-stelsel.
Degenen die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, hebben na afloop
van twee jaar ziekte te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen) en niet meer met de WAO.
6. Wet Wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld (2011)
Een aantal werknemers valt niet onder de loondoorbetalingsverplichting,
maar heeft recht op een Ziektewetuitkering. Dat geldt voor:

••
••
••

werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
werknemers die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
zieke werknemers met een no-riskpolis (zie voor uitleg hoofdstuk 2).

Voor de werkgever van deze vangnetters gold al wel de verplichting om
hen te re-integreren, maar als de werkgever deze verplichting niet naleefde
kon het UWV daaraan geen consequenties verbinden. Deze wet bracht daar
verandering in. Het UWV kan een verhaalsanctie instellen als het UWV de
Ziektewetuitkering betaalt, maar de werkgever tijdens het dienstverband
onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan. (Zie Hoofstuk 16 van de
Werkwijzer Poortwachter van 1 december 2018.)
Ook heeft deze wet ervoor gezorgd dat de inkomsten van iemand die naast
zijn ZW-uitkering nog werkt, niet meer volledig ingehouden worden op zijn
uitkering. Een werknemer mag van elke euro die hij of zij verdient 30% ofwel
30 cent behouden. De overige 70% wordt wel verrekend met de uitkering.
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7. Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
(BeZaVa) (2013)
Werknemers die ziek uit dienst gaan, zieke flexwerknemers en zieke WW’ers
vallen onder het Ziektewetvangnet. Uit onderzoek blijkt dat deze vangnetters
verantwoordelijk zijn voor ruim de helft van de WIA-instroom. Daarom is op
1 januari 2013 de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
vangnetters (BeZaVa) van kracht geworden, beter bekend onder de noemer
‘Modernisering Ziektewet’.
De BeZaVa bevat een serie van maatregelen, met als doel het ziekteverzuim en
de arbeidsongeschiktheid terug te dringen onder werknemers zonder (vast)
dienstverband. Een belangrijk onderdeel van de BeZaVa is premiedifferentiatie
voor de Ziektewet. Dit onderdeel is sinds 1 januari 2014 van kracht. Daarover
in hoofdstuk 3 meer. We gaan nu eerst kijken naar de hoofdlijnen van de
Ziektewet: wie hebben er recht op een uitkering en aan welke voorwaarden
moet voldaan worden?
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2.

Hoofdlijnen van de Ziektewet

De Ziektewet is een werknemersverzekering en dus een verplichte verzekering
voor alle werknemers in Nederland. Als eigenrisicodrager Ziektewet wordt een
werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de Ziektewet. Het is dus van
groot belang dat de werkgever weet wanneer een medewerker recht heeft op
een Ziektewetuitkering.
Allereerst is het belangrijk te weten welke groepen onder de Ziektewet vallen:

Groep 1: werknemers met een werkgever
Voor sommige werknemers heeft de werkgever wel loondoorbetalingsplicht,
maar is het niet wenselijk dat hij dit zelf financiert. Hetzij omdat de overheid
dat niet redelijk vindt, hetzij omdat de overheid wil stimuleren dat bepaalde
mensen meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het gaat dan om:

••
••
••
••

Werkneemsters die ziek zijn door zwangerschap of bevalling;
Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie;
Werknemers met een no-riskpolis (zie pagina 18);
Werknemers die vallen onder de Compensatieregeling oudere en voormalig
langdurig werklozen (zie pagina 18).

Deze mensen komen in aanmerking voor een ZW-uitkering van het UWV. In
de praktijk betaalt het UWV de uitkering niet aan de werknemer, maar aan de
werkgever. De werkgever betaalt gewoon het loon door aan de werknemer.
Het is de bedoeling dat de werkgever wordt gecompenseerd voor de
loondoorbetaling, maar dit gaat niet altijd op. De uitkering verschilt namelijk
per doelgroep:

••

werknemers die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie
hebben recht op 100% van het dagloon;

••

no-riskers hebben slechts recht op 70% van het dagloon. Wel kan de
werkgever in het eerste ziektejaar een aanvulling aanvragen tot maximaal
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100% van het dagloon, afhankelijk van de loondoorbetalingsverplichting
van de werkgever. In het tweede jaar gaat de ZW-uitkering automatisch
terug naar 70%.
Bovendien kent het dagloon een maximum. Het maximum dagloon is per
1 januari 2020 circa € 219 per dag. Dit maximum dagloon wijzigt elk half jaar.
Op jaarbasis is het maximumdagloon circa € 57.000 per jaar.

Groep 2: werknemers zonder werkgever
Voor deze groep heeft de werkgever geen loondoorbetalingsplicht meer
omdat het dienstverband inmiddels beëindigd is. Deze groep wordt vaak de
flex-groep genoemd.
Het gaat om:

••
••

Werknemers die ziek zijn op het moment dat hun contract afloopt;
Werknemers die ziek worden binnen vier weken na het einde van het
dienstverband en in die tussentijd geen ZW-verzekering hadden op enige
andere verzekeringsgrond ;

••
••

Uitzendkrachten met een uitzendbeding in het contract (fase A);
Werknemers met een fictief dienstverband, zoals stagiaires, thuiswerkers
en freelancers;

••
••
••

Oproepkrachten en invalkrachten zonder arbeidscontract;
Zieke WW-gerechtigden;
Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en waarvoor
nog niet de maximale 13 weken loondoorbetaling bij ziekte is betaald.

Beide groepen kunnen aanspraak maken op het vangnet van de Ziektewet.
In dit themaboekje ligt de focus op de groep zonder werkgever: voor deze
groep (met uitzondering van de ‘zieke WW-er’) is de werkgever door de Wet
BeZaVa financieel verantwoordelijk geworden. En voor deze groep kan een
werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden.
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De (ex-)werknemer kan zich bij ziekte melden bij het UWV voor een ZWuitkering, tenzij de werkgever ZW-eigenrisicodrager is. In dat geval moet de
werknemer zich bij de (ex-)werkgever ziekmelden en moet de eigenrisicodrager
het recht op Ziektewet beoordelen en uitbetalen. De maximale uitkering
bedraagt 70% van het (gemaximeerde) loon. (Let op: op grond van sommige
cao’s moet de uitkering worden aangevuld, maar dat bedrag is geen deel van
de ZW-uitkering.)
Ziektewetuitkering UWV

werknemers
met
werkgever

100%

70%

Werknemers die ziek
zijn door zwangerschap,
bevalling of orgaandonatie
hebben recht op 100% van
het dagloon.

werknemers
zonder
werkgever

70%

De uitkering voor de groep
zonder werkgever bedraagt
70% van het dagloon.

No-riskers hebben recht
op 70% van het dagloon.
(Tenzij de werkgever in het
eerste jaar verzoekt om een
aanvulling tot 100%)
Het dagloon kent een maximum dat elk half jaar wordt aangepast
Per 1 januari 2020 is dit € 219 ofwel circa € 57.000 per jaar
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Wat is de no-riskpolis?
De no-riskpolis houdt in dat de loondoorbetaling bij ziekte gecompenseerd wordt door het UWV, maar ook dat de werkgever niet de WGAschade gedurende 10 jaar krijgt doorbelast. De bedoeling is dat
werkgevers minder financieel risico lopen, zodat ze minder huiverig
zijn om deze werknemers aan te nemen.
Tijdelijke Compensatieregeling oudere en voormalig langdurig werklozen
(art. 29d ZW)
Sinds 1 juli 2009 is de Ziektewetvangnetdoelgroep uitgebreid met de
oudere en voormalig langdurig werklozen. Bij ziekte binnen vijf jaar na
indiensttreding geldt voor de werkgever een loondoorbetalingsperiode
van 13 weken. Vanaf de 14e verzuimweek neemt het UWV de uitbetaling
van het ziekengeld over.
De compensatieregeling geldt tijdelijk voor mensen die langer dan
een jaar werkloos waren, voor 1 januari 1962 zijn geboren en tussen
1 januari 2018 en 1 januari 2020 bij de werkgever in dienst zijn getreden.
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3.

Financiering van de Ziektewet

In 2011 verschenen de WIA-evaluatie en de rapportage ‘Dienstverlening op
maat’ van de Inspectie Werk en Inkomen. Hieruit bleek dat zieke vangnetters
in vergelijking met gewone werknemers, minder vaak werken en langer
afhankelijk zijn van een uitkering. Zij hebben een gemiddeld langer ziekteverzuim (vijf keer zo lang), een relatief hoge instroom in de WIA (ca. 45 - 50%
van de totale instroom) en een achterblijvende werkhervatting in de WGA
(30% versus 70%). Ook zijn er relatief veel draaideurcliënten (o.a. overgang
van uitkering naar andere uitkering). Langdurig zieke vangnetters vormen een
heterogene en moeilijk bemiddelbare groep omdat zij geen werkgever meer
hebben, veel gebruik maken van de sociale zekerheid, een slechte gezondheid
en een zwakke plek op de arbeidsmarkt hebben. Het zoeken van een nieuwe
werkgever is hierdoor niet eenvoudig. Als conclusie werd getrokken dat het
Ziektewetvangnet te weinig activerend werkt.
Daarom werd per 1 januari 2013 de Wet BeZaVa ingevoerd. De BeZaVa regelt
onder meer dat werkgevers niet alleen de WGA-uitkeringen voor zieke
medewerkers met een vast dienstverband krijgen doorbelast, maar ook de
Ziektewet- en WGA-uitkeringen voor flexwerkers.
Wet BeZaVa

			

WGA-uitkering zieke
werknemer met een
vast dienstverband

werkgever blijft
verantwoordelijk
voor:

aantal
jaren

1

2

3

4

loondoorbetaling/
ziektewetuitkering
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6

7

8

9

10

11

12

WGA-uitkering
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Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
Het doel van de BeZaVa is om de uitstroom uit de Ziektewet te versnellen
en de instroom in de WIA te beperken. Om dit doel te bereiken wordt via de
Werkhervattingskas (Whk) een zogenoemde ‘gedifferentieerde premie’ voor de
Ziektewet en de WGA in rekening gebracht. De premie is voor elke werkgever
anders. Daarbij speelt de grootte van het bedrijf een rol; hierbij wordt gekeken
naar de loonsom van het bedrijf:

1

2

3

Kleine
werkgevers

Middelgrote
werkgevers

Grote
werkgevers

loonsom ≤10 maal
het gemiddelde
premieplichtige loon
per werknemer
gemiddelde loonsom

loonsom >10 tot ≤100
maal het gemiddelde
premieplichtige loon
per werknemer

loonsom >100 maal
het gemiddelde
premieplichtige loon
per werknemer

Betalen een premie
op sectorniveau.
Zij krijgen dus geen
individuele toerekening
van de eigen schade.

Betalen een gewogen
gemiddelde van
sectorpremie en
individuele premie.
Hoe groter het bedrijf,
hoe groter de
individuele toerekening.

Betalen een premie op
individueel niveau.

Soorten gedifferentieerde premie
We kennen twee soorten gedifferentieerde premie Whk:

••
••

Gedifferentieerde premie ZW-flex (voor flexibele dienstbetrekkingen)
Gedifferentieerde premie WGA-totaal (voor vaste en flexibele
dienstbetrekkingen)
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De ZW-flexpremie wordt vastgesteld op grond van het aantal ziektegevallen van
de volgende (ex-)werknemers:

••
••

Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan;
Werknemers die binnen vier weken (dus 28 dagen) na beëindiging van
het contract arbeidsongeschikt zijn geworden en in de tussentijd geen
WW-uitkering of elders een arbeidsovereenkomst hebben gehad;

••

Werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires,
provisiewerkers;

••

Uitzendkrachten met een uitzendbeding (bij ziekte eindigt per direct het
uitzendcontract).

Werkgevers hebben de keuze zich voor het ZW- en/of het WGA-risico publiek
te verzekeren (bij het UWV) of het risico zelf te dragen. Als een werkgever
eigenrisicodrager is, betaalt hij een risicopremie aan de verzekeraar of draagt
hij zelf de lasten. Een eigenrisicodrager Ziektewet hoeft de gedifferentieerde
premie ZW binnen de Whk niet te betalen. Een eigenrisicodrager WGA hoeft de
gedifferentieerde premie WGA binnen de Whk niet te betalen.

Beschikkingen Werkhervattingskas altijd controleren
Voor werkgevers die publiek verzekerd zijn, geldt dat de gedifferentieerde
premie hoger wordt als een (ex-)werknemer in het Ziektewetvangnet of de
WGA komt. In welke mate de premie wordt doorberekend is, zoals gezegd,
afhankelijk van de grootte van het bedrijf.
Werkgevers ontvangen in het najaar een Beschikking premie Werkhervattingskas van de Belastingdienst. Hierin wordt de gedifferentieerde premie voor het
komende jaar aangegeven en hoe deze is opgebouwd. Voor het berekenen van
het individuele werkgeversrisico wordt gekeken naar de gedane uitkeringen van
twee jaar daarvoor. We noemen dit het T-2 principe. Als een Ziektewetuitkering in
2018 heeft gelopen, zal deze dus in 2020 aan de werkgever worden doorberekend.
De gegevens voor de premieberekening ontvangt de Belastingdienst van het
UWV. Ook geeft het UWV aan de werkgever door welke uitkeringen aan hem
worden toegerekend, zodat deze hiertegen in bezwaar kan gaan. Het is van
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belang dat werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn de beslissingen van het
UWV goed controleren, zodat geen onterechte uitkeringen worden doorbelast.
Er zal onder meer moeten worden gecontroleerd op de volgende punten:

••
••

Heeft de betreffende werknemer wel gewerkt voor uw bedrijf?
Ligt de eerste ziektedag in de verzekerde periode
(datum einde contract + 28 dagen)?

••

Heeft de werknemer recht op een uitkering op basis van de no-riskpolis en
is die door het UWV ook toegekend of kan die alsnog worden aangevraagd?

••
••

Is er sprake van ziekte door zwangerschap of bevalling?
Is er sprake van ziekte door orgaandonatie?

Is er sprake van een van de bovenstaande situaties, dan mag de uitkering niet
aan de werkgever worden doorbelast. Het is in die situaties dan ook verstandig
om als werkgever hiertegen in bezwaar te gaan, anders komt de rekening
alsnog bij u terecht.

Het loont om de beschikking
Werkhervattingskas
goed te controleren,
want fouten worden
gemakkelijk gemaakt.

Keuze om eigenrisicodrager te worden
Voor ZW en WGA kunnen werkgevers tweemaal per jaar een verzoek indienen
om eigenrisicodrager te worden of om juist terug te keren naar het UWV: op
1 januari en op 1 juli van elk jaar. Dit verzoek moet minimaal 13 weken van
tevoren binnen zijn bij de Belastingdienst, dus uiterlijk 1 april of 1 oktober.
Daarbij moet voor de WGA een garantieverklaring overlegd worden. Voor
de Ziektewet hoeft dat niet, maar moet wel een verklaring worden overlegd
waarin staat er afspraken gemaakt zijn met een arbodienst of een bedrijfsarts,
waarin de begeleiding van de zieke werknemers is geregeld. Wie in de loop van
het jaar werkgever wordt, mag direct eigenrisicodrager worden als hij aan de
voorwaarden voldoet.
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Verder mag de werkgever in de laatste drie jaar voor de ingangsdatum van het
ZW- of WGA-eigenrisicodragerschap niet al eigenrisicodrager zijn geweest. Dit
is de zogenaamde anti-duiventilbepaling. De wetgever heeft deze regeling
ingevoerd om te voorkomen dat werkgevers jaarlijks wisselen tussen het
eigenrisicodragerschap en de publieke verzekering bij het UWV.

Voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap
Aan eigenrisicodrager worden zitten zowel voor- als nadelen.
Samenvattend zijn voor het ZW-eigenrisicodragerschap de voordelen:

••

De werkgever betaalt geen gedifferentieerde premie Ziektewet binnen
de Werkhervattingskas.

••

Als het bedrijf eigenrisicodrager wordt, mogen de ‘staartlasten’ bij het
UWV achterblijven. Staartlasten zijn de lasten van (ex-)werknemers die
al een ZW-uitkering hebben of al ziek waren voor ingang van het eigenrisicodragerschap. De werkgever begint dus ‘schoon’ aan het eigenrisicodragerschap. Daarmee is vooral de eerste periode van het eigenrisicodragerschap financieel aantrekkelijk.

••

De werkgever heeft zelf meer grip op de schadelast. Veelal samen met
een private uitvoerder Ziektewet maakt de werkgever duidelijke regels
en afspraken over het ziekteverzuimbeleid, ook voor ex-werknemers.

Nadelen van het ZW-eigenrisicodragerschap zijn:

••

De werkgever betaalt zelf de Ziektewetuitkering en de kosten voor de
re-integratie. Ook zijn er kosten voor de arbotaken, het inrichten van een
gescheiden verzuimadministratie en de administratie-organisatie.

••

De werkgever moet veel kennis hebben van de wettelijke aspecten van de
Ziektewet. Hij is immers verplicht om zelf regels en afspraken te maken voor
de controle van het ziekteverzuim. Vaak wordt dit uitbesteed aan private
Ziektewetuitvoerders. Ook dan is het belangrijk dat de organisatie grip
heeft op wat er gebeurt.

••

Is de re-integratie onvoldoende geweest, dan loopt de werkgever het
risico op een ‘loonsanctie’, waardoor ook het derde Ziektewetjaar betaald
moet worden. Officieel heet dit geen loonsanctie omdat er geen loon
van toepassing is. Er is sprake van een verlenging van de doorbetalingsverplichting van de Ziektewetuitkering tot maximaal 52 weken. In die
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periode dient ook de re-integratie te worden voortgezet.

••

UWV kan besluiten om taken over te nemen als de werkgever de verzuimbegeleidingstaken niet goed uitvoert. De kosten die UWV dan maakt,
komen voor rekening van de werkgever.

Terugkeer naar het publieke bestel (UWV):
uitlooprisico en terugkeerpremie Ziektewet
Wil de werkgever weer stoppen met het ZW-eigenrisicodragerschap, dan
houdt hij het zogenaamde uitlooprisico. De werkgever moet dan alle lopende
Ziektewetuitkeringen blijven betalen. Ook moet hij de Ziektewet blijven
uitvoeren voor de werknemers die zich hebben ziekgemeld vóór de dag dat
de werkgever is overgestapt naar het UWV. Met andere woorden: voor wie ziek
werd voor of op de laatste dag dat hij nog eigenrisicodrager was.
En eenmaal teruggekeerd gaan (middel)grote werkgevers een terugkeerpremie
Ziektewet betalen binnen de Werkhervattingskas. Deze terugkeerpremie
Ziektewet is ingevoerd per 1 januari 2015. De terugkeerpremie is nodig omdat
direct na terugkeer het UWV al uitkeringen moet gaan verstrekken aan zieke
werknemers.
In de eerste twee kalenderjaren bedraagt de terugkeerpremie veelal de helft
van de sectorale premie ZW-flex voor de sector waarbinnen de werkgever valt.
Kan het UWV een hogere premie vaststellen op basis van het individuele risico
van de werkgever tijdens een eerdere periode waarin de werkgever geen
ZW-eigenrisicodrager was, dan geldt deze hogere premie.
Zoals gezegd: na terugkeer naar het UWV, moet een werkgever drie jaar
wachten voordat hij weer voor het ZW-eigenrisicodragerschap kan kiezen.

Als de arbodienst of bedrijfsarts de begeleiding stopzet
De eigenrisicodrager moet met een bedrijfsarts of arbodienst afspraken
maken over de verzuimbegeleiding. Stopt deze begeleiding, dan moet de
eigenrisicodrager dit melden bij het UWV en de Belastingdienst. Na de melding
toetst de Belastingdienst of de eigenrisicodrager nog aan de voorwaarden
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voor het ZW-eigenrisicodragerschap voldoet. Als de melding niet op tijd
wordt gedaan, kan de eigenrisicodrager een boete krijgen.
Als de begeleiding stopt, volgt namelijk een van rechtswege beëindiging
van het ZW-eigenrisicodragerschap. Vanaf de beëindigingsdatum gaat
de werkgever weer de premiecomponent ZW-flex binnen de beschikking
Werkhervattingskas betalen. Ook betaalt de werkgever altijd het uitlooprisico,
oftewel de ZW-uitkeringen van de (ex-)werknemers die ziek werden in de
periode dat de werkgever eigenrisicodrager was.
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Grip op
geldstromen
sociale
zekerheid
Controleer, neem regie en
bespaar veel geld met VeReFi!

VeReFi Nieuwsabonnement
Voor slechts € 125 per jaar ontvangt u:
•

nieuwsbrieven en whitepapers met
actuele ontwikkelingen op het gebied
van sociale zekerheid

VeReFi staat voor Verzuim,
Re-integratie en Financiën en geeft
handvatten om de geldstromen
sociale zekerheid in uw organisatie
inzichtelijk te maken.

•

toegang tot de FAQ databank

•

korting op kennisdagen

VeReFi Volledig abonnement
Voor € 750 heeft u alle voordelen van het
Nieuwsabonnement en kunt u ook nog
gebruikmaken van:
•

alle handige tools en applicaties, zoals
de verzuimkostencalculator en de
WIA-uitkeringswijzer

•

de nieuwe applicaties VeReFi
VerzuimInzicht, VeReFi DNA en TimeLine

•

beleidsprotocollen, voorbeeldbrieven
en formulieren

•
•

vragen stellen via de FAQ.
een extra log-in is verkrijgbaar voor
slechts € 100

•

Heeft u een uitgebreid lidmaatschap
van het RSC, dan krijgt u 50% korting!

Meer informatie: www.verefi.nl

Alle tarieven zijn ex btw.

4.

Verantwoordelijkheden en taken
van de eigenrisicodrager Ziektewet

Het ZW-eigenrisicodragerschap is eigenlijk een semi-eigenrisicodragerschap:
het UWV blijft eindverantwoordelijk. Stel dat de werknemer onvoldoende
meewerkt aan zijn re-integratie en de werkgever wil vervolgens (tijdelijk) de
ZW-uitkering niet betalen, dan moet eerst het UWV hiervoor een beschikking
afgeven. En taken als besluiten over boetes, besluiten op bezwaar en beroep en
terug- en invordering blijven ook bij het UWV liggen. Het is dan ook van belang
om goed de rolverdeling tussen werkgever en UWV te kennen.

Alleen voor nieuwe ziektegevallen
Het ZW-eigenrisicodragerschap begint te lopen vanaf 1 januari of 1 juli van
enig kalenderjaar (of bij een startend werkgever vanaf de startdatum). De
werkgever voert de Ziektewet zelf uit voor alle ziekmeldingen met een eerste
ziektedag op en na de datum waarop hij eigenrisicodrager is geworden.
Ziekmeldingen met een eerste ziektedag vóór de datum waarop werkgever
eigenrisicodrager is geworden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
de eigenrisicodrager. Het zogenaamde inlooprisico is dus niet voor rekening
van de eigenrisicodrager. Het UWV blijft die uitvoering zelf nog doen.

Ziek- en hersteldmeldingen
De eigenrisicodrager doet voor de zieke werknemers die onder het eigen risico
vallen, de ziek- en hersteldmeldingen aan het UWV. Eindigt het dienstverband
tijdens de eerste 104 weken van ziekte, dan moet de ziekmelding uiterlijk zes
weken na de laatste dag van het dienstverband gedaan worden.
Echter, ziekte als gevolg van zwangerschap moet de ZW-eigenrisicodrager
wel binnen vier werkdagen melden! In dat geval moet het UWV immers een
uitkering verzorgen.
N.B. Als een werkgever geen ZW-eigenrisicodrager is, en het dienstverband
eindigt tijdens ziekte van de werknemer, dan moet de werkgever de ziekmelding op de laatste dag van het dienstverband aan het UWV doorgeven.
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Voor de ZW-eigenrisicodrager geldt een afwijkende meldingstermijn omdat hij
het risico voor het ziekengeld zelf draagt.

Beschikkingen door het UWV
Een eigenrisicodrager bereidt beslissingen over de Ziektewet voor. Soms moet
deze beslissing bekend worden gemaakt in de vorm van een beschikking. Een
beschikking is een schriftelijke beslissing. Alleen het UWV mag deze officiële
beschikking afgeven. Er zijn twee gevallen waarin de eigenrisicodrager geen
beschikking nodig heeft:

••
••

bij toekenning van een Ziektewetuitkering;
als de Ziektewetuitkering stopt omdat de werknemer spontaan hersteld is.

In alle andere gevallen is er wél een beschikking nodig. Dat geldt onder andere
in de volgende situaties:

••
••

als de (ex-)werknemer zelf vraagt om een beschikking;
als een eigenrisicodrager de ZW-uitkering van een werknemer stopzet,
bijvoorbeeld vanwege het onvoldoende meewerken aan re-integratie, maar
de werknemer is niet spontaan hersteld;

••
••

als de werknemer geen recht heeft op een ZW-uitkering;
als de werknemer door een arts hersteld verklaard is maar hij het er niet mee
eens is en dus zich ook niet zelf spontaan beter meldt;

••
••
••

als de werkgever een overlijdensuitkering moet betalen;
als de werkgever de ZW-uitkering schorst;
als de werkgever een ZW-uitkering toekent, nadat werkgever deze eerder
had afgewezen;

••

als de werkgever de ZW-uitkering verrekent met een voorschot op de
uitkering;

••
••

als de werkgever de ZW-uitkering geheel of gedeeltelijk weigert te betalen;
als de werkgever de ZW-uitkering verhoogt of verlaagt (en die verhoging of
verlaging staat niet in de cao).

Het UWV geeft pas een beschikking af als de eigenrisicodrager hiervoor een
onderbouwd voorstel heeft gedaan. Dus met een toelichting waarom de
beslissing wordt gevraagd en met overhandiging van de relevante stukken.
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Het bijhouden van een aparte verzuimadministratie
De eigenrisicodrager is verplicht het verzuim te registreren in een aparte
verzuimadministratie. De volgende gegevens moeten worden vastgelegd:

••
••
••
••
••
••
••

het Burgerservicenummer;
de naam van verzekerde;
de periode van ziekte, inclusief een overzicht van eerdere ziekteperiodes;
de reden waarom de verzekerde onder het eigen risico valt;
bij een eventuele weigering van een ZW-uitkering, de reden waarom;
de hoogte van het dagloon, met uitleg hoe dit dagloon is opgebouwd;
de hoogte van de brutodaguitkering, met uitleg hoe deze daguitkering
is opgebouwd;

••

gegevens over begin, duur en einde van het recht op een ZW-uitkering,
met de reden waarom;

••
••

de periode waarover een ZW-uitkering is betaald;
de periode waarover een voorschot op de ZW-uitkering is betaald.

Eigenrisicodragerschap
brengt veel administratie
met zich mee
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Het opzetten van een administratieve organisatie
De ZW-eigenrisicodrager moet een administratieve organisatie
rond verzuim opbouwen. Denk bijvoorbeeld aan:

••
••
••

Wat is de procedure rond ziek- en betermeldingen?
Hoe worden ziek- en betermeldingen geregistreerd?
Is er een verzuimprotocol voor de ziekmeldingen die
onder het eigen risico vallen?

••
••
••
••
••

Wat is het beleid als de (ex-)werknemer zich te laat ziek meldt?
Hoe vraagt de werkgever beschikkingen aan?
Is er een procedure voor inzage- en correctierecht?
Hoe zijn wetswijzigingen en aanpassingen geborgd?
Wat is het beleid als iemand niet op het spreekuur bij de arbodienst
verschijnt?

••

Vindt er een eerste controle plaats op het moment dat de (ex-)werknemer
zich ziek meldt?
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5.

Recht, hoogte en duur van
de Ziektewetuitkering

Wanneer er een Ziektewetuitkering wordt aangevraagd, zullen de volgende
vragen moeten worden beantwoord:

••
••

Is de werknemer verzekerd voor de Ziektewet?
Valt de betreffende werknemer onder de doelgroep van werknemers
zonder werkgever?

••
••

Is de werknemer ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid?
Is er sprake van een ziekte en/of gebrek?

De basis voor een ZW-uitkering ligt in artikel 19 lid 1 ZW:
De verzekerde heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn
arbeid als gevolg van een rechtstreeks en objectief medisch vast te
stellen gevolg van ziekte recht op ziekengeld.

De beoordeling van het recht op een uitkering gebeurt dus feitelijk door de
bedrijfsarts of door de verzekeringsarts. Zij alleen mogen vaststellen of de
beperkingen die iemand ervaart een rechtstreeks en medisch te objectiveren
gevolg zijn van ziekte of gebrek.
Mocht u als uitvoerder van de Ziektewet twijfelen aan de claim van een
verzekerde, dan doet u er verstandig aan de uitbetaling op te schorten op
grond van artikel 19 ZW, totdat u onderzocht heeft of er recht is op een
ZW-uitkering.
Wanneer een werknemer niet langer voldoet aan de voorwaarden van
artikel 19 ZW is een beëindiging van het recht op de ZW-uitkering aan de orde.
Dit kan met een beschikking van het UWV.
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Recht op een Ziektewetuitkering
Knippen we artikel 19 ZW op, dan zien we dat om recht te hebben op een
ZW-uitkering een verzekerde:

••
••

ongeschikt dient te zijn voor het verrichten van zijn arbeid;
als gevolg van een rechtstreeks en medisch te objectiveren gevolg van ziekte
en/of gebrek.

Twee vragen zijn dan belangrijk:
a. Wat is zijn arbeid?
b. Wanneer is iemand ongeschikt om deze arbeid te verrichten?

a) Wat is zijn arbeid?
De hoofdregel voor het vaststellen van de maatstaf van ‘zijn’ arbeid is dat het
de laatste, feitelijk uitgevoerde werkzaamheden zijn. Hierbij is niet van belang
of verzekerde feitelijk medisch niet geschikt was voor deze arbeid of deze tot
schade van zijn gezondheid verrichtte.
Het gaat om de feitelijke werkzaamheden, dus het werk dat iemand doorgaans
uitvoert. Werk dat officieel bij de functie hoort, maar dat de werknemer slechts
af en toe of helemaal niet uitvoert, valt niet onder ‘zijn arbeid’. Ook wordt
gekeken naar het geheel van omstandigheden waarmee de werknemer in
de werksfeer wordt geconfronteerd.
Dit betekent dat een bedrijfsarts heel goed moet weten wat de maatstaf voor
‘zijn’ arbeid is. Mocht dit niet goed geformuleerd zijn en het komt tot een
rechtszaak, omdat de werknemer het niet eens is met een beslissing, dan kan
de medische onderbouwing van een dossier nog zo goed zijn, maar zal de
rechter eerder geneigd zijn om tot een gegrondverklaring over te gaan.
Samenvattend:

Niet onder ‘zijn’ arbeid vallen:

••

Werkzaamheden die verzekerde nooit heeft verricht, terwijl ze wel tot
zijn functie behoren.

••

Incidenteel verrichte werkzaamheden of werkzaamheden van een heel
beperkte omvang.
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Wel onder ‘zijn’ arbeid vallen:

••

Feitelijk verrichte werkzaamheden die niet behoren tot de functie. Hierbij
moet het niet gaan om een incident.

••

Werkomstandigheden, zoals werkomgeving, werksfeer, reis van en naar het
werk.

••

Nog niet verrichte arbeid wegens te korte arbeidsduur.
Voorbeeld: Verzekerde aanvaardt een nieuwe dienstbetrekking, maar heeft
deze nog niet verricht, omdat hij op de eerste werkdag ziek wordt.

••

Aangepaste werkomstandigheden. Bij het bepalen van ‘zijn’ arbeid mogen
we rekening houden met ontwikkelingen binnen een bedrijf of verschuiving
van werkzaamheden.
Voorbeeld: Een verzekerde was uitgevallen met astma. Haar werkplek werd
aangepast. Hoewel verzekerde niet heeft gewerkt in de nieuwe werkomgeving,
was de rechter van oordeel dat de werkzaamheden op de aangepaste werkplek
als maatstaf moest gelden.

Zo zijn..
In principe is er geen Ziektewetrecht als iemand door zijn karakterstructuur of
qua capaciteit beperkt is. Stel dat iemand slecht tegen stress kan en dan uitvalt
in een baan waarin een evenwichtige persoon dat niet zou doen. Of dat iemand
met een zwakke rug ook uitvalt bij slechts lichte tilwerkzaamheden. Dan geldt
de eerste uitval tot de hersteldatum als ziekte. Echter, deze persoon is daarna
ongeschikt om weer in datzelfde werk terug te keren, want dan volgt weer
uitval. In principe zal dan geen ziekte meer worden aangenomen wanneer hij
toch weer dat werk hervat en weer uitvalt op die grond. (CRVB 2007:BB1140)
Zijn arbeid bij een vangnetter zonder werkgever
‘Zijn’ arbeid is de arbeid die de werknemer uitvoerde voordat hij arbeidsongeschikt werd. In het geval van vangnetters zonder werkgever gaat het dan
om werkzaamheden die gewoonlijk kenmerkend zijn voor ‘zijn’ arbeid. Hiervoor
kijkt u naar een willekeurige andere werkgever in de branche. Wat is bij hen
gebruikelijk en welke werkomstandigheden zijn gebruikelijk (bijvoorbeeld
reisafstand)?
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.....
Voorbeeld
Een telefonist die bij zijn opdrachtgever ook enige werkzaamheden in het magazijn uitvoerde, krijgt rugklachten
en valt uit. Hij kan niet meer tillen in het magazijn, maar dat
is in dit kader niet relevant want een ‘normale’ telefonist doet
geen magazijnwerk. Hij is dus niet ziek in de zin van de Ziektewet,
want hij kan ‘zijn’ arbeid als telefonist nog wel uitoefenen bij een
willekeurige andere werkgever.

Ook iemand die uitvalt omdat hij ver van zijn werk woont en het reizen
hem de das omdoet, is niet ziek in de zin van de Ziektewet als hij het werk
zonder dat reisaspect wel gewoon zou kunnen doen. De conclusie is dus
dat de bijzondere aspecten van ‘zijn’ arbeid niet meetellen en niet kunnen
leiden tot aanname van arbeidsongeschiktheid.

Ziekmelding binnen eerste werkweek
Stel dat iemand binnen een week na indiensttreding ziek wordt, maar daarvoor
minstens zes maanden ander werk heeft gedaan. Wat is dan ‘zijn arbeid’?
Volgens artikel 19, lid 5 ZW is in dat geval niet de laatste arbeid leidend, maar
de werkzaamheden die gewoonlijk kenmerkend zijn voor die andere arbeid in
die zes maanden.
Meerdere dienstbetrekkingen
Als een verzekerde meerdere dienstbetrekkingen heeft dan moet u ‘zijn’
arbeid per dienstbetrekking beoordelen. Wel moet bij de beoordeling van de
arbeidsongeschiktheid rekening gehouden worden met de belasting in beide
functies. Dus stel dat een werknemer twee functies heeft. Hij is uitgevallen
voor functie A en vervolgens weer hersteld. Hij zou functie A dus weer kunnen
vervullen. Echter, dat lukt niet in combinatie met functie B (waarvoor hij
niet is uitgevallen). Dan is er toch sprake van ongeschiktheid voor functie A.
(ECLI:NL:CRVB:2018:4016)
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b) Wanneer is iemand ‘ongeschikt’ om zijn arbeid te verrichten?
Je kan het arbeidsongeschiktheidscriterium scheiden in een arbeidsdeskundig
en een medisch gedeelte. Voor het arbeidsdeskundige criterium wordt er
gekeken naar de ongeschiktheid voor het uitoefenen van zijn arbeid. Zoals we
gezien hebben, is het voor de bedrijfs- of verzekeringsarts van groot belang
om te weten welke arbeid als maatstaf genomen wordt.
Voor het medische criterium is het van belang dat de beperkingen die de
verzekerde aangeeft rechtstreeks, medisch en objectief vast te stellen zijn
als gevolg van een ziekte en/of gebrek. Binnen deze definitie zijn meerdere
begrippen te duiden:

••

rechtstreeks: er moet een direct en causaal verband zijn tussen de
beperkingen en het niet kunnen uitoefenen van de arbeid;

••
••
••

medisch: volgens de reguliere medische wetenschap;
vaststellen: met feiten onderbouwd;
objectief: de bevindingen moeten consistent, controleerbaar en
reproduceerbaar zijn;

••

als gevolg van: de beperkingen moeten een aannemelijke uiting van
een ziekte zijn, er hoeft niet per se een oorzaak of een diagnose voor de
beperkingen te zijn;

••

ziekte of gebrek: stoornissen aan het menselijk lichaam, waardoor een
achteruitgang wordt ervaren in de mogelijkheden om te functioneren.

Let wel: in de Ziektewet geldt in het eerste ziektejaar dit medisch arbeidsongeschiktheidscriterium. Vanaf week 52 wordt een economisch criterium
gehanteerd analoog aan de WIA-criteria: wat kan iemand nog verdienen met
zijn capaciteiten?
Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
In de Ziektewet bestaat geen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; iemand is
arbeidsongeschikt voor zijn arbeid of niet. Het kan in de praktijk voorkomen
dat iemand wel een gedeelte van zijn oude werk kan uitvoeren. Ontvangt de
verzekerde hiervoor loon, dan wordt dit conform artikel 31 ZW gekort op de
Ziektewetuitkering. Er vindt dan echter geen (deel)herstelmelding plaats:
de verzekerde blijft volledig in de Ziektewet.
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Voorbeeld
Een werkneemster is als callcentermedewerkster
voor 40 uur per week werkzaam voordat ze uitvalt
met spanningsklachten. Zij gaat ziek uit dienst. Na
behandeling is zij geschikt om 20 uur per week haar
eigen werk uit te voeren. Ook al kan zij voor 50% haar
werkzaamheden hervatten, zij blijft voor 100% in de Ziektewet.
Haar inkomsten uit werk worden voor 70% gekort op de uitkering.

Ingangsdatum Ziektewetuitkering
De ingangsdatum van de uitkering is de dag waarop de arbeidsongeschiktheid
voor zijn arbeid is ontstaan en wanneer de (eventuele) wachtdagen voorbij zijn.
Art. 29 ZW lid 3 zegt het volgende: “Als eerste dag van de ongeschiktheid tot
werken geldt de eerste werkdag waarop wegens ziekte niet is gewerkt of het
werken tijdens de werktijd is gestaakt.”
De Ziektewet kent voor de vangnetter zonder werkgever twee wachtdagen:

••

Als verzekerde de dag na einde dienstverband ziek wordt, is de eerste
uitkeringsdag de derde dag van ziekte.

••

Als verzekerde de laatste dag van het dienstverband al ziek was, dan heeft
hij in de ZW nog maar één wachtdag te gaan.

••

Als verzekerde de een na laatste dag van het dienstverband of daarvoor
al ziek was, dan heeft hij geen wachtdagen meer in de ZW en is de eerste
ziektedag ook direct de eerste uitkeringsdag.

Weeksysteem
De ZW is een weeksysteem; weekenden tellen in principe niet mee. Als een
werknemer vrijdag ziek wordt en niet zou werken in het weekend, dan is
vrijdag de eerste wachtdag (ervan uitgaand dat hij niet al ziek uit dienst ging)
en maandag de tweede wachtdag, dus dinsdag de eerste uitkeringsdag.
Als deze werknemer wel zou werken op zaterdag, dan is die zaterdag wél
een wachtdag en begint de uitkering:

••
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Als hij ook op zondag zou werken: direct die zondag, en wordt er in die

eerste week over zondag t/m donderdag ZW uitgekeerd. Daarna wordt
alleen over weekdagen maandag t/m vrijdag uitgekeerd.

••

Als hij niet op zondag zou werken, dan is maandag de eerste uitkeringsdag.

Over de twee wachtdagen wordt geen uitkering betaald. Dat geldt niet als de
werknemer al arbeidsongeschikt was voordat de Ziektewetuitkering ingaat,
bijvoorbeeld wanneer hij ziek uit dienst gaat. Het gaat er dus om dat over de
eerste twee dagen van de arbeidsongeschiktheid geen uitkering wordt betaald.
Deze wachtdagen gelden zoals gezegd alleen voor een werknemer zonder
werkgever. Voor de vangnetter met een werkgever gelden geen wachtdagen.
De Ziektewetuitkering moet door de werkgever naar de werknemer worden
overgemaakt vanaf de eerste arbeidsongeschiktheidsdag.
Binnen vier weken opnieuw ziek
Als een verzekerde na een hersteldverklaring binnen vier weken opnieuw
arbeidsongeschikt wordt, wordt dit gezien als één ziekmelding (art 29 lid 13).
Dit heet samengesteld verzuim. In dat geval kunnen de wachtdagen slechts
één keer worden toegerekend. Als de eerste ziekmelding langer dan twee dagen
heeft geduurd, zullen bij de volgende ziekmelding binnen 28 dagen dus niet
opnieuw de wachtdagen worden toegerekend.
Te late ziekmelding
Hoofdregel is dat een (ex-)werknemer zich binnen twee dagen bij zijn
(ex-)werkgever ziek meldt. Maar komt de ziekmelding veel later, dan moet
de ziekteclaim alsnog worden beoordeeld.
Uit jurisprudentie kun je afleiden dat als een werknemer zich veel later ziek meldt,
alleen Ziektewet kan worden toegekend wanneer een arts (de verzekeringsarts van het UWV of de bedrijfsarts van de eigenrisicodrager) aan de hand van
medisch bewijs kan vaststellen dát die persoon vanaf de geclaimde datum ziek
was. De bewijslast ligt dan dus bij de werknemer (ECLI:NL:CRVB:2015:784). Vraag
om discussie te voorkomen de bedrijfsarts dus de gesloten vraag: ‘Heeft de
verzekerde medisch objectief bewijs getoond dat hij per datum x ziek was?’
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Hoogte van de uitkering: het Dagloonbesluit
Als is vastgesteld dat iemand recht heeft op een Ziektewetuitkering, kunnen
we de hoogte van de uitkering berekenen. Dit gebeurt aan de hand van
het dagloon: het loon dat betrokkene in het laatste jaar voor de ziekte
(referteperiode) gemiddeld per dag heeft verdiend. De regels hiervoor vinden
we in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Voor de hoogte van het
dagloon wordt uitgegaan van het loon waarover premies zijn betaald. Het
gaat hierbij om een gemaximeerd bedrag (maximum dagloon). Dit maximum
dagloon wordt elk half jaar aangepast.
De Ziektewetuitkering aan een werknemer zonder werkgever bedraagt 70%
van het dagloon. Bij ziekte door zwangerschap/bevalling en orgaandonatie
is de uitkering 100% van het dagloon. Bij een no-riskpolis is de uitkering in
principe 70% van het dagloon, maar dit kan het eerste jaar op verzoek van de
werkgever worden opgehoogd. Dit is afhankelijk van het percentage van de
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Het UWV vult de Ziektewetuitkering
aan tot dit percentage van het (gemaximeerde) dagloon.

Tip:
Het is mogelijk om bij het UWV tegen een relatief lage vergoeding
een dagloonberekening op te vragen. Eventueel kan het UWV ook recht,
hoogte en duur van de uitkering vaststellen.

Hoofdregel dagloon
Het dagloon voor de Ziektewet wordt berekend door het loon van de werknemer in het refertejaar in de dienstbetrekking waaruit hij ziek is geworden,
om te rekenen in een uitkeringsloon per dag.
Referteperiode
De referteperiode bedraagt een jaar, wat eindigt op het einde van het
voorlaatste aangiftetijdvak voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid.
De reden dat is gekozen voor het voorlaatste tijdvak is dat de gegevens van het
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laatste tijdvak op het moment van de uitkeringsaanvraag nog niet beschikbaar
zijn in de Polisadministratie van het UWV.

Voorbeeld
Een werknemer wordt arbeidsongeschikt op 18 september 2019 en heeft
vanaf dat moment recht op een Ziektewetuitkering. De referteperiode
loopt dan van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.

Voorbeeld
Een werknemer wordt arbeidsongeschikt op 6 november 2019, de referteperiode loopt dan van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

De formule voor het berekenen van het dagloon is als volgt:
((A-B) x 108/100 + C) / D
A = loon dat de werknemer in de referteperiode heeft genoten bij een
		 werkgever die vakantietoeslag reserveert
B

= de bedragen aan vakantietoeslag die de werknemer in de referteperiode

		 heeft genoten
C

= het loon dat de werknemer in de referteperiode heeft genoten bij een

		 werkgever die geen vakantietoeslag reserveert
D = aantal dagloondagen in referteperiode (261 bij een volledig jaar of
		 naar rato bij een onvolledige referteperiode: 21,75 per maand)

Voorbeeld
Een medewerkster werkt vanaf januari 2016 voor haar werkgever.
Ze verdient een constant salaris van € 3.000 per maand (exclusief vakantiegeld). Op 21 augustus 2019 wordt ze ziek en op 1 september 2019 gaat ze
ziek uit dienst.

						 >>>
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Uitwerking
Referteperiode is van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
Haar inkomsten zijn 12 x € 3.000 + 8% Vakantietoeslag = € 38.880.
A = 38.880

C=0

B = 2.880

D = 261

(38.880 – 2.880) x 108/100 / 261
Haar dagloon is dan € 148,97

Geen volledige referteperiode
Doordat alleen de inkomsten van de dienstbetrekking waar de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan worden meegenomen voor de berekening
van het dagloon, is het mogelijk dat niet het volledige refertejaar wordt
volgemaakt.
Drie situaties zijn denkbaar:

••
••
••

Het dienstverband is aangevangen voor het refertejaar.
Het dienstverband is aangevangen tijdens het refertejaar.
Het dienstverband is aangevangen na het refertejaar.

Aanvang voor refertejaar

In dit geval is de D uit de formule 261, het aantal werkdagen in een jaar.
Aanvang tijdens refertejaar

In dit geval is D het aantal SV-dagen wat in de referteperiode ligt; per maand
zijn er gemiddeld 21,75 SV-dagen.

Voorbeeld
Een medewerkster start op 1 mei 2019. Ze krijgt ze een contract voor een
half jaar met een salaris van € 2.750. Er is nog geen vakantiegeld uitbetaald.
Op 11 september 2019 wordt ze arbeidsongeschikt en op 1 november 2019
gaat ze ziek uit dienst.
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Uitwerking
De referteperiode loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.
Haar inkomen tijdens de referteperiode: 3 maanden salaris = € 8.250.
A = 8.250

C=0

B = 0		

D = 3 x 21,75 = 65,25

((8.250 – 0) x 108/100) / 65,25
Haar dagloon is dan € 136,55

Aanvang na refertejaar

Het kan voorkomen dat een medewerker slechts heel kort heeft gewerkt
voordat hij/zij arbeidsongeschikt wordt, zodat het dienstverband pas start na
de referteperiode.

Voorbeeld
Een medewerker is sinds 2 oktober 2019 werkzaam en werkt 4 uur per dag,
20 uur in de week. Het totale salaris over deze periode: € 410,40 exclusief
vakantiegeld. Op 16 oktober 2019 meldt hij zich ziek. Stel dat hij per direct
een ZW-uitkering krijgt, dan wordt zijn dagloon als volgt:
Uitwerking
De referteperiode loopt van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.
Echter, de medewerker start pas na de referteperiode, op 2 oktober 2019.
A = 410,40

C=0

B = 0		

D = 10

((410,40 – 0) x 108/100) / 10
Zijn dagloon is dan € 44,32
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Loon
Onder loon wordt het SV-loon verstaan wat is verdiend in de referteperiode bij
de werkgever waarbij de arbeidsongeschiktheid is ontstaan. Het SV-loon is het
loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, gemaximeerd tot het
maximale dagloon.
(NB. voor de Ziektewet kijken ze alleen naar de dienstbetrekking van waaruit de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan, voor de WW en WIA kijken ze naar het loon
van alle dienstbetrekkingen).
Niet alleen het brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van
het loon als bijvoorbeeld vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand,
ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee.
Betaling in natura, zwart geld of bedragen boven het maximale SV-loon
vallen hier buiten. Het gaat om alle inkomsten binnen de referteperiode die
door de werkgever gebruteerd zijn (waarover premies en loonheffingen zijn
afgerekend).
Belangrijk: pensioenpremie, een transitievergoeding en onkostenvergoedingen
tellen niet mee bij het loonbegrip voor de dagloonberekening, omdat dat
geen SV-loon is. Ook een bonus of een cadeautje die de werkgever uitbetaald
heeft vanuit de vrije ruimte in de Werkkostenregeling telt niet mee binnen het
loonbegrip. Ook een eenmalige bonus of een jubileumuitkering telt NIET mee.

Voorbeeld
Stel, een werkgever en werknemer besluiten een vaststellingsovereenkomst te tekenen op 15 augustus 2019. De werknemer verdient € 2.500
per maand (excl. vakantiegeld) en werkt zeven jaar voor het bedrijf. Hij
krijgt een bedrag van € 5.833 bij vertrek op 1 september 2019. Stel dat
hij ziek wordt op 28 augustus 2019 en per 1 september 2019 ziek uit
dienst gaat, wat is dan zijn dagloon?
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Uitwerking
De referteperiode is van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.
De inkomsten in deze periode zijn
12 x € 2.500 + 8% vakantietoeslag = € 32.400
Totaal loon inclusief vakantietoeslag is € 32.400
A = 32.400

C=0

B = 2.400

D = 261

(32.400 – 2.400) x 108/100 / 261
Zijn dagloon is € 124,14
Het bedrag van € 5.833 transitievergoeding wordt dus niet meegenomen
in de berekening.

Nawerking
Zoals eerder beschreven, geldt als iemand binnen vier weken na einde
van het dienstverband (en dus van de verzekering) arbeidsongeschikt
wordt, als ‘zijn arbeid’ de laatstelijk verrichte arbeid. Echter, de specifieke
werkomstandigheden blijven buiten beschouwing. Er moet dan verder vanaf
de dag ná einde dienstverband en de eerste ziektedag GEEN verzekering
voor de ZW op andere gronden aanwezig zijn geweest. Dus als iemand in die
periode recht op WW had of elders gewerkt heeft, is er geen sprake meer van
nawerking. Betrokkene moet dan nog wel WW aanvragen, waar het UWV dan
een beslissing over moet afgeven.
In de praktijk is er veel discussie of er wel of niet sprake is van nawerking in
de Ziektewet oftewel: wie betaalt de rekening van de Ziektewet. Is de laatste
werkgever verantwoordelijk of is het UWV feitelijk de nieuwe werkgever
geworden wanneer iemand recht op WW zou hebben gehad? Want stel dat
iemand ná einde dienstverband de eerste dag of dagen niet ziek was en
eigenlijk recht op WW had kunnen aanvragen, maar dat niet heeft gedaan.
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Het UWV behandelt de ziekmelding dan als nawerking in de Ziektewet waarbij
de werkgever de rekening krijgt. Er wordt benoemd dat de WW alleen voorgaat
wanneer er is uitbetaald. Dit standpunt is echter aanvechtbaar. Een publieke WW
hoort vóór een andere (soms eigenrisicodragende) ZW-uitkering te gaan. Eerst
was er namelijk recht op WW en pas toen ontstond de ziekte.
Dit betekent dat wanneer iemand binnen vier weken na einde dienstverband,
maar na de eerste WW-dag ziek wordt, er geen sprake van nawerking is. Hier is
dan sprake van een zieke WW’er en die valt niet onder het eigenrisicodragerschap Ziektewet en de gedifferentieerde premie ZW-flex. Zoals gezegd, moet
de WW wel aangevraagd worden.

Einde van de Ziektewetuitkering
Na uiterlijk 104 weken eindigt de Ziektewetuitkering, ook al is de werknemer nog
ziek. Hij of zij kan dan een WIA-uitkering aanvragen (uiterlijk in ziekteweek 93).
De Ziektewetuitkering kan ook al binnen de 104 weken ziekte stoppen:

••
••

als de werknemer hersteld is voor zijn arbeid;
bij het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering uit de WAZO
(Wet arbeid en zorg);

••
••

bij het bereiken van de AOW-leeftijd;
bij de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling, als blijkt dat werknemer meer dan
65% kan verdienen van het loon dat een gezonde persoon met vergelijkbare
opleiding en ervaring kan verdienen;

••
••
••
••

bij overlijden van de verzekerde;
bij verbeterde belastbaarheid in tweede ziektejaar;
bij verkorte wachttijd WIA;
bij detentie die langer dan een maand duurt.

Einde Ziektewetuitkering na toekenning vervroegde WIA-uitkering
Sinds 1 januari 2013 kunnen vangnetters zonder werkgever in aanmerking
komen voor de verkorte wachttijd WIA. Zij kunnen vervroegd een WIA-uitkering
aanvragen als er sprake is van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Ze
hebben mogelijk recht op een uitkering uit de regeling Inkomensvoorziening
volledig arbeidsongeschikten (IVA). Wanneer er een toekenning vervroegde WIA
is, wordt de ZW-uitkering beëindigd. Dit is geregeld in artikel 19d Ziektewet.

44

Ziektewet voor een AOW-gerechtigde werknemer
Er zijn steeds meer werknemers die aan het werk blijven als ze de AOWgerechtigde leeftijd al bereikt hebben. AOW-gerechtigde werknemers hebben
bij ziekte recht op 13 weken loondoorbetaling. Als het arbeidscontract tijdens
ziekte wordt beëindigd, dient de eigenrisicodrager Ziektewet dus ook een
ziekengelduitkering te betalen gedurende maximaal 13 weken na de eerste
ziektedag.
De situatie is anders als de werknemer al ziek was voor de AOW-gerechtigde
leeftijd. Dan stopt de uitkering altijd bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Stel
dat de werknemer later alsnog weer gaat werken, hij ten minste vier weken
hersteld geweest is en dan weer ziek wordt. Dan geldt er recht op maximaal
13 weken loondoorbetaling bij ziekte (of recht op Ziektewetuitkering).

Voorbeeld
Een AOW-gerechtigde werknemer heeft een tijdelijk contract. Drie weken
voor einde dienstverband wordt deze werknemer ziek. De werkgever laat
van rechtswege het contract beëindigen. Na einde dienstverband heeft
werknemer nog recht op 10 weken Ziektewetuitkering.
Is de werkgever ZW-eigenrisicodrager dan betaalt de werkgever deze
uitkering uit. Is de werkgever geen ZW-eigenrisicodrager, dan betaalt het
UWV deze Ziektewetuitkering uit en stuurt hiervoor een factuur naar de
werkgever. Er worden namelijk geen werknemerspremies meer betaald
voor de AOW-gerechtigden, terwijl er wel recht is op Ziektewet. Daarom
krijgt ook de niet-eigenrisicodrager een factuur van het UWV.

Wees alert op zieke werknemers die vallen onder de no-riskpolis
Het komt voor dat een ZW-eigenrisicodrager er pas bij de WIA-keuring achter
komt dat de werknemer onder de no-riskpolis van de Ziektewet viel. Dit
betekent dat de werknemer gedurende de twee ziektejaren bij het UWV had
thuisgehoord voor het betalen van de uitkering. En als het dienstverband
met werknemer is beëindigd, dan is het UWV ook verantwoordelijk voor de
re-integratie.
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Daarom is het herkennen van iemand met no-riskpolis van wezenlijk belang.
Immers, dan hoeft de werkgever niet zelf het ziekengeld te betalen. De
compensatie uit de Ziektewetvangnetregeling is zelfs in het eerste ziektejaar
maximaal 100% van het loon indien dit in de cao/arbeidsvoorwaarden zo is
geregeld.
De no-riskpolis geldt de eerste vijf jaar van het dienstverband als de werkgever
iemand aanneemt met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, WIA).
De no-riskpolis is zelfs onbeperkt qua duur als de werkgever iemand aanneemt
die (ooit) Wajong-gerechtigd is geweest of als de werknemer is opgenomen in
het doelgroepregister banenafspraak.
Wees ook alert op de WGA-gerechtigde die bij de eigen werkgever in
dienst is gebleven. WGA staat voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk
arbeidsgeschikten. In artikel 29b lid 4 ZW is geregeld dat bij hernieuwde ziekte
binnen vijf jaar na het in dienst houden van de WGA-gerechtigde, ook de eigen
werkgever recht heeft op het Ziektewetvangnet voor de eerste vijf jaar na de
datum van in dienst houden. De werknemer moet dan wel na einde wachttijd
hebben hervat in passende arbeid.

Ook Ziektewetvangnet voor in dienst nemen van een 35-minner
Als een werknemer bij de WIA-keuring minder dan 35% arbeidsongeschikt is,
geldt er geen recht op een WIA-uitkering. Het kan wel zijn dat er toch sprake is
van structurele functionele beperkingen, waardoor een nieuwe werkgever recht
heeft op de no-riskpolis.
Check bij een werknemer die korter dan vijf jaar geleden bij de WIA-keuring
is geweest of er in de WIA-beschikking staat of betrokkene recht heeft op de
no-riskpolis. Dan schrijft het UWV dat werknemer wel structureel functioneel
beperkt is.
Dit is het geval als de werknemer niet bij zijn oude werkgever kan blijven, niet
meer zijn oude werk kan doen en ten tijde van de WIA-aanvraag in week 93
van ziekte ook nog geen nieuw dienstverband had gevonden. Ook dan is er
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voor een nieuwe werkgever recht op een no-riskpolis. Het dienstverband moet
dan wel binnen vijf jaar na einde wachttijd zijn gestart. Als de werknemer dan
binnen vijf jaar ziek wordt, geldt dat de werkgever dit niet zelf hoeft te betalen
maar een Ziektewetvangnetuitkering bij het UWV kan aanvragen.
No-riskpolis geldt ook voor de WGA
Overigens is er ook een no-riskpolis als de aangenomen werknemer binnen vijf
jaar ziek is geworden en hij of zij vervolgens de regeling WGA (Werkhervatting
gedeeltelijk arbeidsgeschikten) instroomt. Dan is de werkgever ook niet
verantwoordelijk voor 10 jaar WGA-kosten. Is er sprake van een werknemer met
een onbeperkte no-riskpolis, dus iemand met een Wajongrecht of iemand die
valt onder de doelgroep banenafspraak, dan geldt de no-riskpolis ook als de
persoon al langer dan vijf jaar in dienst is.
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6.

Wettelijke plichten voor werkgever en
werknemer

Ook voor werknemers die in de Ziektewet terecht komen, geldt de Wet
Verbetering Poortwachter. Voor groep 1, de werknemers in vaste dienst ligt dat
voor de hand. Voor groep 2, de zogenoemde flex-groep, geldt het volgende:

••

Is de werkgever eigenrisicodrager dan moet de werkgever de verzuimbegeleiding doen;

••

Is de werkgever publiek verzekerd dan doet het UWV de verzuimbegeleiding.

Dat betekent dat een eigenrisicodrager, ook als het een ex-werknemer betreft,
moet zoeken naar passende arbeid in spoor 1! Zo staat het ook in de Werkwijzer
Poortwachter van 1 december 2018 van het UWV.
“De eigenrisicodrager Ziektewet is op dezelfde wijze als iedere andere
werkgever verantwoordelijk voor re-integratie van zijn (ex-)werknemer
in het eerste en het tweede spoor. Na het einde van het dienstverband
zet hij de re-integratie voort alsof de werknemer nog bij hem in dienst is.
Dit brengt met zich mee dat hij de mogelijkheden in spoor 1 moet blijven
onderzoeken en zo mogelijk tot herplaatsing moet overgaan.”
Maar, dit is niet onomstreden. Het UWV kan partijen volgens het wettelijk
systeem niet verplichten een overeenkomst met elkaar te sluiten. Daar gaat
het Overeenkomsten- en Verbintenissenrecht over en dát recht gaat vóór op
de UWV-beleidsregels! Uiteraard staat het partijen vrij om wel een nieuwe
overeenkomst aan te gaan. Let daarbij wel op dat onder de Wet arbeidsmarkt
in balans na 36 maanden of drie verlengingen een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd ontstaat.

Verplichtingen werknemer
Een werknemer die recht heeft op een Ziektewetuitkering, heeft ook diverse
plichten. Deze plichten zijn vastgelegd in artikel 45 ZW. Het UWV kan de uitkering geheel of gedeeltelijk weigeren, tijdelijk of blijvend. Sinds 1 januari 2018
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geldt dat ook de eigenrisicodrager Ziektewet een uitkering mag weigeren bij
een benadelingshandeling.
Dit kan onder andere als de werknemer:

••

niet tijdig geneeskundige hulp inroept, niet meewerkt aan de geneeskundige behandeling van zijn ziekte of de voorschriften van de arts niet
opvolgt;

••

het genezingsproces belemmert of niet voldoende meewerkt aan
verbetering van zijn medische situatie;

••

zich niet houdt aan de voorschriften van het UWV of de eigenrisicodrager
om te verschijnen bij een controleafspraak of op het spreekuur van de
verzekeringsarts, waardoor er geen beoordeling van de medische situatie
gemaakt kan worden;

••

niet tijdig zijn ziekmelding doorgeeft aan de werkgever (in het geval van
een dienstbetrekking) of aan de uitkeringsinstantie (wanneer er geen
dienstverband bestaat);

••
••

de ongeschiktheid tot werken zelf heeft veroorzaakt;
niet meewerkt aan de controlevoorschriften arbeidsongeschiktheid van
het UWV of de eigenrisicodrager;

••

geen informatie verschaft over zijn medische situatie of zijn verplichtingen
niet nakomt;

••

weigert passende arbeid opgelegd door een deskundige te verrichten,
dan wel passende arbeid, omscholing of een opleiding in het kader van
re-integratie te accepteren;

••

de verplichtingen, zoals vastgelegd in het plan van aanpak of het
re-integratieplan, niet nakomt;

••

recht heeft op een Wajong-uitkering maar deze uitkering niet ontvangt.

Verplichtingen werknemer
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1

2

3

4

Tijdig
ziekmelden

Meewerken
aan onderzoek

Voldoende
meewerken aan
re-integatie

Opvolgen
controlevoorschriften

Komt de werknemer bovenstaande verplichtingen niet na, dan kan het UWV
of de eigenrisicodragende werkgever (via een beschikking van het UWV) een
maatregel opleggen.
Deze maatregel kan een maatregel uit het maatregelenbesluit zijn of een
schriftelijke waarschuwing dat de verplichting niet op tijd nagekomen is. De
mogelijkheid van het opleggen van een bestuurlijke boete geldt alleen voor
het UWV zelf, maar niet voor de eigenrisicodrager Ziektewet.
Adequaat herstelgedrag
Tijdens zijn ziekte moet de (ex-)werknemer er alles aan doen zo snel mogelijk
weer beter te worden. De (ex-)werknemer kan gesanctioneerd worden als hij
niet of onvoldoende meewerkt aan zijn herstel.
De verzekeringsarts van het UWV óf de bedrijfsarts van de eigenrisicodrager
is de verantwoordelijke arts voor begeleiding van de zieke werknemer
vanuit de Ziektewet. De zieke (ex-)werknemer moet de aanwijzingen van
de verzekeringsarts of behandelend arts voor een bepaalde handeling of
een bepaald medisch traject opvolgen. Dit kan bijvoorbeeld het volgen van
een traject zijn om van een verslaving af te komen of hulp accepteren van
de schuldhulpverlening en/of budgetbeheer. De werknemer mag dit niet
tegenwerken door irreële eisen te stellen.

Maatregelenbeleid
Wanneer een (ex-)werknemer zich niet houdt aan zijn verplichtingen voor de
ZW, kan het UWV of de eigenrisicodragende werkgever hem een ‘maatregel’
oftewel sanctie opleggen. Voor het opleggen van een maatregel moet door
de werkgever altijd een beschikking aangevraagd worden bij het UWV via het
formulier ‘Verzoek om een beschikking over de Ziektewetuitkering’.
Aangezien ex-werknemers nog weleens uit beeld verdwijnen, is het aan te
bevelen bij de start van het ZW-eigenrisicodragerschap aan alle werknemers
een exemplaar van de controlevoorschriften te verstrekken. Deze controlevoorschriften gelden voor een ex-werknemer wanneer hij ná het einde van de
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arbeidsovereenkomst een beroep wil doen op een Ziektewetuitkering van zijn
eigenrisicodragende ex-werkgever.
In ieder geval moet de ex-werknemer zo snel mogelijk worden geïnformeerd
over zijn rechten en plichten. Als dat nog niet gebeurd is vóór zijn ziekmelding,
dan dient dat bij de ziekmelding alsnog te gebeuren.
Verplichtingen en maatregelen
De basis voor het opleggen van een maatregel kan gevonden worden in
artikel 45 ZW. In het ‘Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten’ zijn nadere
regels gesteld voor de toepassing van de maatregelen. Aan de hand van dit
Maatregelenbesluit en jurisprudentie heeft het UWV haar beleid uitgewerkt in
de ‘Beleidsregel maatregelen UWV’. Er zijn vijf categorieën maatregelen:

Categorie

1

Dit zijn verplichtingen waarbij een bepaalde termijn geldt. Denk aan
tijdig ziekmelden, verstrekken van informatie, identificatie en adres
doorgeven. Een te late ziekmelding leidt bijvoorbeeld tot een korting
op de uitkering van 5% gedurende één maand. Van dit percentage
kan afgeweken worden naarmate de termijn langer is overschreden.

Categorie

2

Dit zijn verplichtingen voor het naleven van een aantal
controlevoorschriften. Denk aan het verschijnen op het spreekuur,
beantwoorden van vragen en meewerken aan onderzoek. De
hoogte van de maatregel bedraagt 10% van het uitkeringsbedrag
gedurende twee maanden.

Categorie

3

Dit zijn verplichtingen voor re-integratie en het beperken van het
risico van ongeschiktheid tot werken. Denk aan het opstellen van
een plan van aanpak en re-integratieplan, meewerken aan scholing
en niet belemmeren van de genezing. De hoogte van de maatregel
bedraagt 25% van het uitkeringsbedrag gedurende vier maanden.
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Categorie

4

Dit zijn verplichtingen om een benadelingshandeling door de
verzekerde en het opzettelijk veroorzaken van arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De maatregel bestaat uit een blijvende gehele
weigering van de uitkering.

Categorie

5

Een verzekerde mag zich niet misdragen tegenover degenen die
bij het uitvoeringsproces zijn betrokken. De maatregel bestaat uit
een gehele of gedeeltelijke weigering van de uitkering gedurende
ten hoogste drie maanden.

Let wel: er zijn twee situaties die niet op grond van het Maatregelenbeleid
worden gesanctioneerd maar direct op grond van ZW-artikelen leiden tot
intrekking, herziening dan wel korting van de ZW-uitkering:

••

(ex-)werknemer komt een verplichting van artikel 45 ZW niet na (dit betreft
in de praktijk met name het twee maal achter elkaar niet verschijnen op het
spreekuur van de bedrijfsarts). Dan bepaalt artikel 30a lid 1 dat de uitkering
herzien of beëindigd wordt.

••

(ex-)werknemer weigert een concreet aanbod tot passende arbeid: dan
wordt 70% gekort van wat hij had kunnen verdienen gedurende de tijd dat
hij dat werk had kunnen doen.

Afwijkmogelijkheid
Volgens de ‘Beleidsregel maatregelen UWV’ (artikel 5 t/m 8) heeft elke
categorie bijzonderheden. Dit heeft te maken met het in meer of mindere
mate verwijtbaar zijn en hoelang een termijn overschreden is. De percentages
kunnen daarom hoger of lager gesteld worden. Door het UWV wordt mede
op basis van jurisprudentie echter nauwelijks van de afwijkmogelijkheid
gebruikgemaakt, omdat dit het toepassen van maatregelen onnodig complex
maakt. Maar het mag en kan dus wel. Het is veilig wanneer de werkgever
hetzelfde beleid als het UWV volgt en dat betekent dat in principe niet van de
genoemde percentages wordt afgeweken.
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Schorsen en opschorten
Een Ziektewetuitkering kan worden geschorst of opgeschort:

••

Een schorsing betekent dat de uitbetaling van een lopende uitkering tijdelijk
wordt stopgezet.

••

Een opschorting betekent dat de uitbetaling wordt uitgesteld, omdat eerst
het eventuele recht op de uitkering nog moet worden vastgesteld.

Een uitkering ‘loopt’ al vanaf het moment dat iemand zich heeft ziek gemeld,
de ziekmelding in behandeling wordt genomen en door de eigenriscodrager
niet is aangegeven dat getwijfeld wordt aan de arbeidsongeschiktheid. In feite
is dan al het vertrouwen gewekt dat de (ex-)werknemer recht heeft op een
Ziektewetuitkering. Dat er nog niet betaald is, is hier niet relevant.
Wanneer de ziekmelding wel in behandeling genomen wordt, maar er direct
wordt aangegeven dat getwijfeld wordt aan de ziekmelding, dan schort u eerst
de uitkering op. Bijvoorbeeld omdat iemand zich ziek meldt met een eerste
arbeidsongeschiktheidsdag van drie maanden geleden, of als het iemand is die
zich elke week ziek meldt en hij eerst nader medisch bewijs moet overleggen.
Voor zowel een opschorting als een schorsing moet de eigenrisicodrager
bij het UWV een beschikking aanvragen met het formulier ‘Verzoek om een
beschikking over de Ziektewetuitkering’ (‘Opschorting Ziektewetuitkering’ of
‘Schorsing Ziektewetuitkering’). Ook bij het opheffen van een schorsing of

??

opschorting moet een beslissing bij het UWV worden gevraagd. Dus als na

Twijfelt u aan de
ziekmelding?
Schort de uitkering
dan eerst op.

?

?

?

??

?
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?

onderzoek blijkt dat er wel recht is of blijft bestaan, moet de uitkering hervat
worden. Wel mag of moet soms een maatregel worden opgelegd, bijvoorbeeld
omdat uit onderzoek bleek dat de verzekerde wel verwijtbaar een bepaalde
verplichting niet was nagekomen. Die aanvraag bij het UWV om opheffing kunt
u dan combineren met de oplegging van de bijbehorende maatregel.
Behalve in situaties dat het recht op uitkering nog niet vaststaat (er is
bijvoorbeeld mogelijk sprake van een vangnetsituatie), kan de uitkering ook
worden opschort of geschorst als een (ex-)werknemer zijn verplichtingen niet
nakomt. Dat kan dan alleen voor het bedrag van de maatregel die hoort bij
de verplichting die niet nagekomen wordt. Als vervolgens de uitkering wordt
geweigerd, definitief stopgezet of een maatregel wordt opgelegd, is ook daar
een beschikking voor nodig.
In veel gevallen is een opschorting of schorsing een effectief middel als een
verplichting niet wordt nagekomen, maar het is vaak wel een extra formele
handeling. Per situatie zal dus bekeken moeten worden of het direct toepassen
van een opschorting of schorsing de juiste stap is. Wellicht kan een telefoontje
of brief ook al het gewenste resultaat opleveren.

Weigering passende arbeid
We hebben het hiervoor al kort besproken: op grond van artikel 30 ZW is de
(ex-)werknemer verplicht passende arbeid te verrichten als dat mogelijk is.
Onder passende arbeid wordt verstaan: ‘alle arbeid die voor de krachten en
bekwaamheden van de betrokken persoon is berekend, tenzij aanvaarding om
redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden
gevergd.’
Op grond van art. 30 lid 1 ZW is de zieke werknemer verplicht:

••

de passende arbeid te verrichten als hij daartoe in de gelegenheid wordt
gesteld;

••
••

in voldoende mate te proberen passende arbeid te verkrijgen;
geen eisen te stellen die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid
belemmeren.
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Als (ex-)werknemer concreet aangeboden passend werk weigert, gaat de sanctie
verder dan een ‘gewone’ maatregel. Het loon dat hij zou hebben ontvangen als
hij deze passende arbeid wel verricht had, wordt beschouwd als inkomen als
bedoeld in art. 31 lid 1 ZW. Dit betekent dat het gehele loon wordt gekort.
Bij inkomsten wordt de Ziektewetuitkering als volgt berekend:
70% uitkeringspercentage x het maandloon – inkomsten.
Gevolg van de weigering van de concreet aangeboden passende arbeid is dat
de werknemer gekort wordt op zijn Ziektewetuitkering voor ten minste 70% van
het loon dat hij/zij met de passende arbeid had kunnen verdienen. De korting is
voor de duur van de periode dat (ex-)werknemer het passende werk had kunnen
verrichten. Dit is een tamelijk harde sanctie. Het kan voorkomen dat die passende
arbeid inmiddels vergeven is aan een andere persoon en dan kan de (ex-)
werknemer niet alsnog besluiten om dan toch maar te gaan werken. Het is dus
zaak om de (ex-)werknemer, zodra hem het passende werk aangeboden wordt,
direct te wijzen op wat er gebeurt als hij niet accepteert.
Uiteraard moet een bedrijfsarts (en soms ook de arbeidsdeskundige) geoordeeld
hebben dat deze arbeid passend is.

Verhaalsanctie ZW voor de niet-eigenrisicodrager Ziektewet
Is de werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan worden de
re-integratie-inspanningen pas beoordeeld bij de WIA-aanvraag. Zoals
uitgelegd kan er dan sprake zijn van een verlenging van de doorbetalingsverplichting van de Ziektewetuitkering tot maximaal 52 weken. In de
volksmond wordt dit de loonsanctie genoemd.

Onvoldoende re-integratieinspanningen?
Dan kan het UWV de
ZW-uitkering verhalen
op de werkgever

Ziektewetuitkering
werkgever
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UWV

De termen loonsanctie en verhaalsanctie worden vaak door elkaar gehaald.
Vandaar deze uitleg wat een verhaalsanctie is. Als het dienstverband tijdens de
eerste twee ziektejaren eindigt (bijvoorbeeld bij een tijdelijk dienstverband),
dan komt de werknemer mogelijk in aanmerking voor een ZW-uitkering. Als de
werknemer op dat moment langer dan zes weken ziek is, wordt door het UWV
beoordeeld of werkgever en werknemer voldoende re-integratie-inspanningen
hebben verricht. Daarom moet uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband
in overleg met de werknemer een re-integratieverslag worden opgesteld.
Wanneer vaststaat dat werkgever in gebreke is gebleven bij het opstellen van
het re-integratieverslag of bij de re-integratie-inspanningen zelf, dan wordt de
door het UWV uit te keren Ziektewetuitkering verhaald op de werkgever.
Deze verhaalsanctie berust op het Besluit verhaal ziekengeld, ex art. 39a,
lid 1 ZW. Het tijdvak waarover het UWV de Ziektewetuitkering verhaalt, wordt
afgestemd op de periodes waarin onvoldoende re-integratie-inspanningen
zijn verricht. Dit is de zogenaamde stagnatieperiode.
De termijn van de verhaalsanctie is net zo lang als de termijn die het UWV vindt
dat een werkgever tekort is geschoten, en deze duurt maximaal 52 weken.

Eigenrisicodragers Ziektewet en proefplaatsing
Sinds 2017 mogen de ZW-eigenrisicodragers zelf een proefplaatsing goedkeuren voor hun eigen ZW-gerechtigden. De ZW-eigenrisicodrager
moet zich er wel van verzekeren dat er aan de wettelijke eisen voor een
proefplaatsing is voldaan. Hij betaalt de ZW-uitkering dan gewoon door,
terwijl de (ex-)werknemer maximaal zes maanden op proef werkt. Gedurende
de proefplaatsing hoeft de werknemer zich niet aan zijn reguliere reintegratieverplichtingen te houden.
Een proefplaatsing is onder meer bedoeld voor werknemers met een ZW-,
WW- of WIA-uitkering die zonder proefplaatsing moeilijk aan het werk kunnen
komen en waarbij er twijfel is of de werknemer wel geschikt is voor de functie.
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Voor de werkgever die de uitkeringsgerechtigde een proefplaatsing aanbiedt,
gelden er wel een aantal voorwaarden:

••

de werkgever heeft de bedoeling om aan de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband van minimaal zes maanden aan te bieden;

••

het aantal uren van het dienstverband is minimaal hetzelfde aantal uren
als de proefplaatsing;

••

tijdens de proefplaatsing dient er voor de werknemer een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te zijn.

Tijdig aanvragen WIA-uitkering: anders loonsanctie voor werkgever
Sinds 2017 is ook geregeld dat de eigenrisicodrager een loonsanctie krijgt als
de WIA-uitkering niet tijdig aangevraagd wordt. Tijdig wil zeggen in uiterlijk
week 98 van de ziekte. De eigenrisicodrager moet de ZW-uitkering van de
zieke (ex-)werknemer dan langer doorbetalen.
Als de werknemer zelf de WIA-uitkering niet aan wil vragen, moet de
ZW-eigenrisicodrager schriftelijk bevestigen aan de werknemer:

••
••

dat de Ziektewetuitkering stopt na 104 weken ziekte;
dat bij een te late WIA-aanvraag, de werknemer zelf verantwoordelijk
is voor de overbrugging tot het moment dat het UWV de WIA-uitkering
gaat betalen.

Het aanvragen van de WIA is namelijk een werknemersrecht. De werknemer
is niet verplicht dat te doen.
De eigenrisicodrager stuurt vervolgens zelf wel zijn deel van het re-integratiedossier naar het UWV, met de opmerking dat de werknemer heeft aangegeven
niet de WIA-uitkering te willen aanvragen. Op die manier dekt de werkgever
zich in, zodat hij achteraf geen loonsanctie opgelegd krijgt.

ZW-gerechtigden en vakantie
In de Ziektewet is geen bepaling opgenomen over hoeveel dagen iemand met
vakantie mag! Neem in uw verzuimprotocol op dat de werknemer de vakantie
uiterlijk 14 dagen voor vertrek moet melden. Er kunnen redenen zijn voor de
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ZW-eigenrisicodrager om de vakantie te weigeren als de reis het herstel
zou belemmeren, maar ook als iemand arbeidsmogelijkheden heeft.
De casemanager kan hiervoor advies vragen aan de bedrijfsarts. Stel
bijvoorbeeld dat een zieke (ex-)medewerker niet langer dan 30 minuten
kan zitten en vervolgens een busreis naar Spanje wil maken, dan dient de
bedrijfsarts hier een uitspraak over te doen. Ook als in die periode of vlak
daarna een re-integratietraject gepland staat, is het de vraag of het handig
is om de (ex-) medewerker te laten vertrekken.
Een werkgever mag een (ex-)werknemer niet verbieden om op vakantie te
gaan. Ook mag de werkgever hem niet verplichten naar Nederland te komen
voor een bezoek aan de bedrijfsarts. Dit bezoek moet in de regel in het land
plaatsvinden waar betrokkene verblijft. Een uitzondering is er voor werknemers
die wonen in België of Duitsland. Aan hen mag de keuze gegeven worden voor
een oproep bij de bedrijfsarts in Nederland of Duitsland/België.
Wel mag een (ex-)werkgever een werknemer van vakantie laten terugkomen
voor concrete re-integratieactiviteiten (bijvoorbeeld het bespreken van het
plan van aanpak). Maar dat kan alleen als betrokkene in staat is te reizen, en
dat wordt wel eens ontkend.
Sollicitatieplicht
De vakantie staat los van een eventuele sollicitatieplicht. Heeft de (ex-)
werknemer wel mogelijkheden om te werken? Dan heeft hij maximaal
4 weken per jaar vrijstelling van de sollicitatieplicht. Als hij op vakantie gaat
en dit heeft gemeld, hoeft hij dus niet te solliciteren.
Maar aangezien iemand in de ZW ook vanuit het buitenland kan solliciteren,
mag hij ook op vakantie als die 4 weken al op zijn. Wordt hij echter uitgenodigd
voor een gesprek, dan moet hij wel terugkeren naar Nederland.
Dus let op het verschil tussen vakantiedagen (die ongelimiteerd zijn in de ZW)
en vrijstelling van sollicitatieplicht (die gelimiteerd is tot 4 weken).
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Check door bedrijfsarts
We adviseren om in de controlevoorschriften op te nemen dat een ZWgerechtigde uiterlijk 14 dagen voor vertrek naar het buitenland daarvan
een melding aan de (ex-)werkgever moet doen. Zo is er nog tijd om door de
bedrijfsarts te laten beoordelen of deze reis niet schadelijk is voor zijn herstel.
Er zijn 3 aspecten die in dit kader van belang zijn:
1. Gevraagde duur van de vakantie in relatie tot het ziektebeeld (stel dat herstel
binnen 1 week te verwachten is en iemand wil 4 weken op vakantie);
2. Inschatting van het risico op blijvend vertrek;
3. Belemmering van genezing of re-integratie.
Afspraken vastleggen
Bij normale vakantieduur (2 à 3 weken) en als de casemanager geen
problemen voorziet:

••
••

Bevestig schriftelijk de besproken duur van de vakantie.
Geef zo nodig aan dat is afgesproken dat er direct na terugkeer weer contact
zal zijn en/of een bezoek bij de bedrijfsarts zal volgen.

Bij langere vakantieduur (meer dan 3 weken)

••

Beoordeel of er in de nabije toekomst herstel valt te verwachten en/of
de (ex-)werknemer in staat is om te re-integreren. Schakel bij twijfel de
bedrijfsarts in.

••

Bespreek met de (ex-)medewerker dat hij ook tijdens een vakantie in het
buitenland kan worden opgeroepen voor re-integratieactiviteiten. Ook
moet hij zich aan andere verplichtingen houden, zoals het zoeken naar
ander passend werk. Daarvoor moet hij wellicht naar Nederland terugkeren.
Houdt hij zich niet aan de verplichtingen dan kan er een maatregel volgen.
Als de genezing wordt belemmerd door de vakantie, kan ook een maatregel
worden opgelegd.

••

In het gesprek kan aangegeven worden dat hij, gezien het voorgaande,
ernstig geadviseerd wordt niet zo lang op vakantie te gaan, maar dat het
hem niet geweigerd mag worden.

••

Bevestig alle afspraken in een brief en stuur het verzuimreglement en de
controlevoorschriften mee.
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Bij langere vakantieduur en geen zicht op herstel

••

Als duidelijk is dat de (ex-)werknemer in vakantieperiode niet zal herstellen
en ook niet kan re-integreren in eigen of ander werk (en de reis verergert zijn
toestand niet), dan kan hij op vakantie gaan.

••
••

Bevestig de besproken duur van de vakantie.
Geef hierin ook aan dat er is afgesproken dat er direct na terugkeer weer
contact zal zijn en/of een bezoek bij de bedrijfsarts zal volgen (wanneer dat
nodig of wenselijk is).

Langere afwezigheid dan afgesproken

Blijft de (ex-)werknemer langer weg dan afgesproken? Roep hem dan op voor
re-integratieactiviteiten als hij daartoe in staat zou zijn. Voldoet hij daar niet
aan, dan wordt de uitkering geschorst totdat hij zijn verplichtingen nakomt en
wordt er in de regel een maatregel opgelegd.
Bezoek bedrijfsarts bij verblijf in buitenland
Als de (ex-)werknemer langer in het buitenland verblijft, kan hem niet gevraagd
worden naar de Nederlandse bedrijfsarts te komen. Hij kan wel verplicht
worden om daar een arts te bezoeken en bewijzen te overleggen dat hij (nog
steeds) ziek is. De casemanager dient hem daar op te wijzen en eventuele
afspraken daarover ook vast te leggen. Binnen de EG moet hiervoor het E 115
formulier (bij ziekmelding) en E 116 formulier (na ziekmelding ter controle)
door de arts ingevuld worden. Deze formulieren moeten worden opgestuurd
naar de eigenrisicodrager Ziektewet. Als de (ex-)werknemer binnen de EG op
vakantie gaat terwijl hij al ziek is en de eigenrisicodrager wil hem volgen, kan
het formulier E 116 alvast mee gegeven worden.
Stuur de ingevulde formulieren vervolgens door naar de bedrijfsarts. Bij twijfel
kan de (ex-)werknemer opgeroepen worden bij het officiële buitenlandse
keuringsorgaan. Als de formulieren niet volgens afspraak worden ingevuld
en teruggezonden, kan de eigenrisicodrager tot schorsing van de uitkering
overgaan. Op dat moment kun je immers feitelijk niet meer vaststellen of
iemand nog arbeidsongeschikt is.
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Belangrijk is dat gecontroleerd wordt of de formulieren goed zijn ingevuld. Op
de formulieren moet niet alleen aangegeven worden of betrokkene (nog) ziek
is, maar ook of hij nog (deels) ander passend werk kan doen en of hij in staat is
om te reizen.
Als de (ex-)werknemer op vakantie gaat buiten de EG, kan geëist worden dat
een verklaring van een arts uit het land van verblijf overlegd wordt. Geef aan
dat die bij voorkeur in het Engels zijn opgesteld.
Overigens: u mag altijd een eigen arts naar het adres of plaats in de buurt van
de (ex-)werknemer sturen. Deze is dan verplicht zich te laten onderzoeken. Het
UWV doet dat bijvoorbeeld in de zomervakantietijd in bepaalde landen en laat
dan grote groepen personen oproepen. Dit is natuurlijk een kostbare zaak,
maar voor onderzoek bij meerdere personen toch soms lonend genoeg.
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7.

De rol van verschillende partijen bij
eigenrisicodragerschap

Ook al kiest een werkgever ervoor om eigenrisicodrager te worden, dan
nog blijft het UWV een grote rol spelen in de uitvoering van de Ziektewet.
In dit hoofdstuk staan we stil bij de verschillende rollen van het UWV binnen
de uitvoering van de Ziektewet. Ook kijken we naar de bedrijfsarts, de
arbeidsdeskundige en de casemanager.

UWV

Bedrijfsarts

Arbeidsdeskundige

Casemanager

Beschikkingen

Medische
beoordeling

Functies
duiden

Claimbeoordeling

Controle
Eerstejaars
ZW-beoordeling

Advies
mogelijkheden

WVP

De rol van het UWV bij Ziektewet-gerechtigden die uit dienst gaan
Tijdens het dienstverband met de werkgever kunnen werknemers ook recht
hebben op een Ziektewetuitkering van het UWV. Dit is van toepassing bij ziekte
ten gevolge van zwangerschap of bevalling, orgaandonatie of werknemers
waarvoor de werkgever recht heeft op de no-riskpolis. Het UWV keert dan wel
het ziekengeld uit, maar zolang het dienstverband loopt is de werkgever zelf
verantwoordelijk voor de uitvoer van de re-integratieactiviteiten. Echter, als de
werknemer aanspraak maakt op een Ziektewetuitkering en het dienstverband
wordt beëindigd, dan wordt het UWV wel volledig verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Ziektewet, dus ook voor de verzuimbegeleiding.
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Voorbeeld medewerker met no-riskpolis
Stel een werknemer heeft een WGA-uitkering en start met werken bij
een nieuwe werkgever. Hij krijgt een halfjaarcontract. Helaas loopt
de werkhervatting niet zoals gepland en na vier maanden meldt de
werknemer zich ziek. De werkgever doet met een ziekteaangifte
naar het UWV een beroep op de no-riskpolis. Zolang het contract nog
loopt (twee maanden) is de werkgever verantwoordelijk voor de
re-integratie. Wanneer het contract afloopt en de werknemer ziek uit
dienst gaat, wordt het UWV verantwoordelijk voor de re-integratie.
Ongeacht of de werkgever eigenrisicodrager is of niet. De werkgever kan
immers geen eigenrisicodrager worden voor deze werknemer en is dus
niet verantwoordelijk voor de re-integratie na het dienstverband.

De rol van het UWV bij eigenrisicodragerschap Ziektewet
Als een werkgever besluit eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet heeft
het UWV nog altijd een belangrijke rol. In de Ziektewet (art 63) is bepaald dat
het UWV eindverantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de Ziektewet.
Ook moet bij het UWV een onafhankelijke bezwaarprocedure kunnen worden
gestart.
Beschikkingen
Zoals we in hoofdstuk 4 gezien hebben, is de eigenrisicodrager verplicht om
voor iedere wijziging die hij doet in recht, hoogte of duur van de uitkering een
beschikking aan te vragen bij het UWV. Dit komt omdat hij geen Zelfstandig
Bestuursorgaan (ZBO) wordt wanneer hij eigenrisicodrager Ziektewet wordt.
Een eventuele bezwaarprocedure loopt daardoor bij het UWV. Een verzekerde
heeft het recht om in bezwaar te gaan wanneer er iets wijzigt aan zijn uitkering.
Het UWV voert dan vervolgens de bezwaar- en/of (hoger) beroepsprocedure,
dus niet de eigenrisicodrager. Een eigenrisicodrager kan overigens zelf ook
in bezwaar en/of (hoger) beroep gaan als het UWV niet de aangevraagde
beslissing neemt.
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Een beschikking kan worden aangevraagd met een formulier van het UWV. De
eigenrisicodrager Ziektewet dient gemotiveerd aan te geven waarom hij het
recht, de hoogte en/of duur van de uitkering wil wijzigen. Het UWV zal dan de
beschikking afgeven; er vindt geen uitgebreide controle van de juistheid van
de beschikking plaats. De voornaamste controle die het UWV verricht is of het
klopt met het maatregelenbesluit of de wettekst. Wanneer een beschikking
wordt verstrekt en dit is achteraf niet juist, zal dit in de bezwaarprocedure
blijken.
Controle eigenrisicodragers
Naast het afgeven van beschikkingen en de mogelijkheid voor een bezwaar- en
beroepsprocedure is het ook de taak en verantwoordelijkheid van het UWV om
de werkgever (of de uitvoerder namens de werkgever) te controleren. Ze doen
dit met een audit; de eerste audit vindt plaats een half jaar nadat de werkgever
eigenrisicodrager is geworden, de volgende audits vinden om de twee jaar
plaats. Als daar reden voor is, kan er ook minder tijd tussen de audits zitten,
bijvoorbeeld bij signalen over een onjuiste uitvoering. Het UWV houdt contact
over de verbeteringen die worden doorgevoerd en ze controleren ook of dit
juist is uitgevoerd.
Het UWV voert schriftelijke controles uit en werkplekcontroles. Voor de
schriftelijke controle ontvangt de ZW-eigenrisicodrager een lijst met
vragen over de inrichting van de verzuimadministratie en de opzet van de
administratieve organisatie.
Het UWV controleert de uitvoerder van de Ziektewet o.a. op de volgende
punten:

••

Opzet van de administratieve organisatie/interne controle.
- Wat is de procedure rond ziek- en hersteldmeldingen en hoe worden
		 deze geregistreerd?
- Wat is het verzuimprotocol?
- Wat is het beleid als de werknemer zich te laat ziek meldt?
- Vraagt de werkgever beslissingen aan als dat nodig is?
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••

Inrichting van de verzuimadministratie:
De werkgever moet een aparte verzuimadministratie bijhouden, die los staat
van een personeels- of loonadministratie. Een administrateur of verzekeraar
die voor meer dan één opdrachtgever werkt, moet de verzuimadministraties
strikt scheiden.

••

Kwaliteit van de uitvoering van de Ziektewet, onder andere door controle
van dossiers die de werkgever hierover heeft bijgehouden.

Inkoop ondersteunende diensten bij het UWV
Een ZW-eigenrisicodrager kan tegen betaling bij het UWV diensten inkopen.
Het UWV kan de eigenrisicodrager dus bij een aantal taken ondersteunen. Het
UWV kan:

••
••
••
••

bepalen of de (ex-)werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering;
beoordelen wat de duur van de Ziektewetuitkering voor de (ex-)werknemer is;
beoordelen hoe hoog de Ziektewetuitkering voor de (ex-)werknemer is;
informatie geven omtrent de no-riskpolis/compensatieregeling (ex-)
werknemer;

••
••

verzoeken om loon- en persoonsgegevens van de (ex-)werknemer;
beoordelen of er een maatregel moet worden opgelegd.

De vergoedingen die het UWV hiervoor rekent zijn relatief gering. Kijk voor
meer informatie op uwv.nl.

De rol van de bedrijfsarts
De belangrijkste rol van de bedrijfsarts is om vast te stellen of een werknemer
arbeidsongeschikt is voor zijn arbeid. Daarnaast kan de bedrijfsarts activiteiten
inzetten om de arbeidsongeschiktheid te verminderen. De rol van de
bedrijfsarts is wettelijk verankerd in de Arbeidsomstandighedenwet.
De bedrijfsarts geeft een objectief oordeel en advies over de ziekte en het
proces van re-integratie dat daarop volgt. Hij stelt de beperkingen van de
werknemer voor zijn arbeid vast, geeft advies over de mogelijkheden en
verwijst zo nodig door naar een specialist. Hij moet werken conform de
richtlijnen van UWV, STECR en de NVAB. Daarnaast werkt hij nauw samen met
de casemanager, leidinggevende en indien nodig, de verzekeringsarts.
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De bedrijfsarts moet uiteraard wel de verschillen tussen de Ziektewet en
loondoorbetaling tijdens ziekte kennen: ziek in de zin van de Ziektewet is
anders dan die in de zin van loondoorbetaling.
Ook moet de arts weten wat de functie was van de uitgevallen ex-werknemer
en hoe lang hij deze vervulde. Als iemand binnen één week uitvalt, moet de
arts ook geïnformeerd worden over wat de vorige functie was. Mogelijk dat
artikel 19 lid 5 ZW dan van toepassing is, zodat geen recht op ZW ontstaat.
(Zie paragraaf ziekmelding binnen eerste week, pagina 34.)
En wat we hiervoor ook al besproken hebben: als iemand zich te laat ziek meldt,
dan moet de bedrijfsarts medisch objectief bewijs hebben gezien dat er op de
gepretendeerde eerste arbeidsongeschiktheidsdag ook inderdaad ziekte in de
zin van de ZW was.
Als een werkgever ZW-eigenrisicodrager is, stopt de re-integratieverplichting
niet na afloop van het tijdelijke contract. De werkgever blijft verantwoordelijk
voor de re-integratie en begeleiding van de ex-werknemer. De bedrijfsarts
speelt hierin een belangrijke rol; beslissingen die hij neemt kunnen gevolgen
hebben voor het recht, hoogte of duur van de uitkering van de verzekerde.
Omdat er geen eigen werkplek meer is, is het lastig om te proberen of iemand
het werk weer kan hervatten, eventueel in een opbouwschema. Het is daarom
in de uitvoering van de Ziektewet van groot belang dat de bedrijfsarts zijn
beslissingen goed en medisch onderbouwt, zodat de beslissing bij een
eventueel bezwaar ook stand houdt.

De rol van de arbeidsdeskundige
De rol van de arbeidsdeskundige is afhankelijk van de vraag voor wie hij werkt:
de werkgever of het UWV.
Arbeidsdeskundige voor de werkgever
De reguliere arbeidsdeskundige kan in opdracht van de eigenrisicodrager
een overzicht maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden tot hersteldmelding van de werknemer in de eigen functie. Met name bij moeizame
dossiers die tegen de 40e week ziekte aanlopen, is het handig een ADonderzoek te laten doen om in te kunnen schatten wat uit de Eerstejaars
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Ziektewet-beoordeling van UWV zou moeten volgen. Als dat UWV-besluit
anders is dan verwacht, heeft u meteen gronden voor een bezwaar tegen dat
besluit. Maar het geeft misschien ook handvatten voor wat in jaar 2 te doen is
en voorkomt daardoor mogelijk ook loonsancties.
Arbeidsdeskundige van het UWV
De arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt aan de hand van de medische
keuring en de FML (Functionele Mogelijkhedenlijst) van de verzekeringsarts,
voor welke functies de werknemer in theorie geschikt is. Deze functies zijn niet
gekoppeld aan een bepaalde opleiding of een bepaalde werkgever.
De gegevens van de verzekeringsarts haalt de arbeidsdeskundige door
een systeem, het CBBS (Claimbeoordelings- en Borgingssysteem), en daar
komen functies met een bijbehorende loonwaarde uit. Op basis van deze
informatie kan de arbeidsdeskundige bepalen in welke mate de werknemer
arbeidsongeschikt is.

De rol van de casemanager
De casemanager ondersteunt de eigenrisicodrager gedurende de eerste twee
jaar dat een ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering. Ook voor
een ex-werknemer moeten alle stappen van de Wet Verbetering Poortwachter
doorlopen worden en moet de werkgever er alles aan doen om de werknemer
te re-integreren. Zo wordt de duur van de Ziektewetuitkering beperkt en
onnodige instroom in de WGA voorkomen.
Daarnaast heeft de casemanager een belangrijke taak bij de claimbeoordeling:
heeft betrokkene inderdaad recht op een Ziektewetuitkering van de exwerkgever?
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8.

Eerstejaars Ziektewet-beoordeling

Aan het einde van het eerste ziektejaar beoordeelt het UWV of de Ziektewetgerechtigde nog wel recht heeft op de ZW-uitkering. Hiervoor wordt bezien
of hij meer dan 65% van het loon kan verdienen dat een gezonde persoon
met een vergelijkbare opleiding en/of ervaring kan verdienen. Het gaat hierbij
dus om een beoordeling van de gezondheid en werkmogelijkheden van de
werknemer, niet om een beoordeling van re-integratie-inspanningen.
Deze zogenaamde eerstejaars Ziektewet-beoordeling is onderdeel van de
per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Beperking Ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa). De eerstejaars Ziektewetbeoordeling geldt alleen voor Ziektewetgerechtigden zonder werkgever. Dus
níet voor werknemers met een dienstverband die ziek worden na orgaandonatie, werknemers die aanspraak maken op een no-riskpolis en werknemers
die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling. Zij worden gedurende
beide ziektejaren beoordeeld op basis van het eigen werk. Overigens geldt
de eerstejaars Ziektewet-beoordeling wel weer voor deze groep vanaf het
moment dat ze geen werkgever meer hebben.
Bij de eerstejaars Ziektewet-beoordeling wordt zo veel mogelijk uitgegaan van
de gegevens die de ZW-eigenrisicodrager aanlevert. De bedrijfsarts zal in deze
situatie dus een cruciale rol spelen. Het is van groot belang voor de juistheid
van de beoordeling dat de bedrijfsarts tijdig het dossier goed opbouwt en
medisch onderbouwt zodat de verzekeringsarts van het UWV tot een goed
oordeel kan komen. De eerstejaars Ziektewetbeoordeling brengt voor de
eigenrisicodrager geen kosten met zich mee.

Hoe gaat de beoordeling in zijn werk?
Nadat een Ziektewetgerechtigde 42 weken ziek is, ontvangt hij een uitnodiging
voor een gesprek met een verzekeringsarts van het UWV. Deze arts beoordeelt
de functionele mogelijkheden en beperkingen van betrokkene en of de
klachten tijdelijk zijn of blijvend.
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Heeft betrokkene volgens de arts mogelijkheden om te werken, dan krijgt hij
ook een gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Deze beoordeelt
vervolgens welk werk voor betrokkene geschikt is en hoeveel hij daarmee zou
kunnen verdienen (resterende verdiencapaciteit).
Normaal gesproken vindt de eerstejaars Ziektewet-beoordeling plaats vanaf de
44e ziekteweek zodat er uiterlijk in de 52e ziekteweek een beslissing is op het
recht op Ziektewet. Echter, in de praktijk blijkt dat het UWV kampt met grote
achterstanden en de zieke werknemers daardoor te laat opgeroepen worden.
Blijkt uiteindelijk bij de eerstejaars Ziektewet-beoordeling dat de werknemer
geen recht meer heeft op een ZW-uitkering, dan heeft de werkgever dus te lang
betaald. De ZW-eigenrisicodrager dient dan het UWV aansprakelijk te stellen
voor de ontstane vertraging en een vordering neer te leggen ter grootte van
de langer betaalde Ziektewetuitkering.
Stel dat iemand ziek uit dienst gaat die al minimaal 52 weken ziek is geweest
en de ZW-eigenrisicodrager heeft beoordeeld dat er recht is op een Ziektewetuitkering, dan dient het UWV binnen 8 weken de eerstejaars Ziektewetbeoordeling uit te voeren.

Gevolg van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling
Artikel 19aa gaat dieper in op de voorwaarden om ook in het tweede ziektejaar
recht te hebben op een Ziektewetuitkering:

••

als verzekerde ongeschikt is tot het verrichten van zijn arbeid, zoals
beschreven in art. 19 ZW;

••

als verzekerde als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling slechts in staat is met arbeid
ten hoogste 65% te verdienen van het maatmaninkomen per uur. (Het
maatmaninkomen is het loon, dat een soortgelijke gezonde persoon met
arbeid gewoonlijk verdient.)
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Einde Ziektewetuitkering: uitlooptermijn van een maand
Blijkt bij de keuring dat de verzekerde in staat is om meer dan 65% van zijn
maatmaninkomen per uur te verdienen, dan eindigt het recht op de Ziektewetuitkering. Hierbij geldt een uitlooptermijn van één maand. Dus als dat
besluit pas in week 56 komt, dan stopt de uitkering een maand daarna, dus
ergens in week 60. De uitlooptermijn geldt echter niet als betrokkene na
meer dan 52 weken arbeidsongeschiktheid ziek uit dienst gaat.
Wijziging van belastbaarheid in uitlooptermijn
Als sprake is van wijziging van de belastbaarheid in de uitlooptermijn, dan
moet een nieuwe beoordeling plaatsvinden. Het gevolg kan zijn dat het eerdere
oordeel blijft gehandhaafd of wordt gewijzigd.
Tijdens de uitlooptermijn mag betrokkene niet alsnog hersteld verklaard
worden voor ’zijn arbeid’. De einddatum van het recht op uitkering wordt ook
de einddatum van de arbeidsongeschiktheid.

Uitstel van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling
Als een verzekerde op de dag na de 52 weken (toetsdatum) meer dan 65% van
zijn maatmaninkomen verdient, wordt de eerstejaarsbeoordeling zes maanden
uitgesteld. Deze zes maanden gaan in vanaf de eerste dag dat de verzekerde
meer dan 65% van zijn maatmaninkomen is gaan verdienen. Dit wordt
berekend door de arbeidsdeskundige.

Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar
Als een verzekerde in het tweede ziektejaar hersteld is voor ‘zijn arbeid’
wordt de uitkering beëindigd. Ook kan het zijn dat iemands functionele
mogelijkheden zijn toegenomen. Het UWV heeft met het ministerie van SZW
afgesproken, dat alleen een herbeoordeling in het tweede ziektejaar wordt
uitgevoerd als verzekeringsarts en arbeidsdeskundige inschatten dat een
herbeoordeling zal leiden tot het oordeel minder dan 35% arbeidsongeschikt.
Het UWV zal voor de publiek verzekerde werkgevers niet snel het initiatief
nemen om over te gaan tot een herbeoordeling binnen het tweede ziektejaar.
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Voor de ZW-eigenrisicodrager ligt dit anders. Als ZW-eigenrisicodrager is het
belangrijk om heel alert te zijn op elke mogelijke verbetering in het tweede
Ziektewetjaar en om dan direct een herbeoordeling bij het UWV aan te vragen.
Dit wordt de Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar
genoemd (TVB2). De bedrijfsarts moet wel aangeven dat de belastbaarheid is
verbeterd.
Bij een verandering in het werk kan er ook aanleiding zijn om een herbeoordeling in het tweede ziektewetjaar te doen. Als een werknemer in het tweede
ziektejaar hervat is in passend werk en meer verdient dan 65% van het
maatmanloon, kan een herbeoordeling zinvol zijn. Echter, daarbij is bepaald
dat de werknemer dan wel eerst zes maanden deze inkomsten moet verdienen.
Het UWV doet de beoordeling pas wanneer de werknemer zes maanden deze
inkomsten verdient en alleen als door de uitlooptermijn van zes maanden de
104 weken niet wordt overschreden.
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9.

Bezwaar en beroep

Als de eigenrisicodrager of de (ex-)werknemer het niet eens zijn met de
beschikking die het UWV heeft afgegeven, kunnen zij bezwaar aantekenen.
Dat kan door binnen de bezwaartermijn een brief (bezwaarschrift) naar het
UWV te sturen. De bezwaartermijn is afhankelijk van de aard van de beslissing:

••

Is het een beslissing over het al dan niet bestaan van arbeidsongeschiktheid
op geneeskundige gronden, dan bedraagt de bezwaartermijn twee weken
(art 75k ZW).

••

In andere zaken bedraagt de bezwaartermijn zes weken. De termijn van
zes weken begint te lopen op de dag na de beslissing.

Er kan ook een voorlopig bezwaarschrift worden ingediend (pro forma
bezwaarschrift). In dit pro forma bezwaarschrift hoeft nog geen grond van
bezwaar vermeld worden. Na ontvangst van het pro forma bezwaarschrift
laat het UWV schriftelijk weten voor welke datum de aanvullende gronden
van het bezwaar ingediend moeten worden (dit is in de regel vier weken).
Als u een grond heeft, vermeldt u die. Let op dat een besluit soms uit meer
onderdelen bestaat. Zo is er bij een WGA-besluit sprake van 1) dagloon 2)
duur en 3) arbeidsongeschiktheidspercentage.
U kunt het met 1, 2 of zelfs alle 3 onderdelen niet eens zijn. Benoem dan ook
in uw bezwaar al die onderdelen die u bestrijdt, want alleen in bezwaar kunt u
dat doen. Als u pas in beroep bedenkt dat u het ook met een ander onderdeel
niet eens was, kunt u dat niet meer aanvoeren. Gronden daarentegen kunt u
ook later nog verder aanvullen in (hoger) beroep.
Heeft u geen gronden, dan heeft u dankzij dat pro forma bezwaar toch een
soort nulmeting. En soms kunt u aan de hand van het overzicht van het
arbeidsverleden bij de AD-rapportage terugvinden dat er al eerder 104 weken
wachttijd is doorlopen. Dan kunt u vaststellen dat de persoon in kwestie een

Themaboekje: Regie op Ziektewet in de praktijk

73

no-risker was en kunt u onverschuldigd betaalde ZW-uitkering bij het UWV
terugvorderen over de laatste 52 weken. Ook is betrokkene dan niet langer
uw verantwoordelijkheid meer. Die hoort dan over te gaan naar het UWV!
Na het indienen van het bezwaarschrift bij het UWV ontvangt de indiener
binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Als er voor het indienen
van bezwaar een schriftelijke machtiging is vereist (bijvoorbeeld van een
arts-gemachtigde) dan krijgt de indiener hiervan bericht. De indiener krijgt
vervolgens twee weken de gelegenheid om deze schriftelijke machtiging te
overleggen.
Voordat het bezwaarschrift inhoudelijk in behandeling wordt genomen,
zal het UWV bezien of het bezwaarschrift geschikt is om via mediation af te
handelen. Als het UWV en de belanghebbende door de tussenkomst van een
mediator tot een structurele oplossing komen, dan wordt dit vastgelegd in een
overeenkomst. Deze overeenkomst wordt door beide partijen ondertekend en
is bindend. Dit traject is uiteraard vrijwillig en de bezwaarmaker hoeft niet in te
stemmen met mediation. Komen partijen er bij de mediation niet uit, dan wordt
de bezwaarprocedure voortgezet.
Let op: ondanks het feit dat er bezwaar is aangetekend tegen een beslissing
van het UWV, blijft deze beslissing gelden totdat er een nieuwe beslissing is
genomen. Met andere woorden: het bezwaar heeft geen schorsende werking.
En dat geldt ook voor (hoger) beroep. De laatste beslissing of uitspraak blijft
gelden tot de uitspraak op beroep respectievelijk de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep.
In het bezwaarschrift moet minimaal het volgende staan:

••
••
••
••
••

naam, adres en telefoonnummer;
Burgerservicenummer of UWV-registratienummer;
datum;
dat er bezwaar wordt aangetekend;
een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar zich richt,
noem ook de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat;
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••

de (inhoudelijke) redenen van het bezwaar (tenzij het pro forma bezwaar
betreft);

••

handtekening.

Beslistermijn
Als het bezwaarschrift door het UWV in behandeling is genomen, gaat de
beslistermijn lopen. De algemene beslistermijn is 13 weken. Bij een beslissing
op medische of arbeidsdeskundige gronden heeft UWV 17 weken de tijd om
een beslissing op bezwaar te nemen. Die 17 weken gaan in vanaf het einde
van de bezwaartermijn van zes weken; dus reken in totaal op 23 weken. Als
het UWV in het kader van de bezwaarprocedure advies vraagt aan een externe
deskundige, dan kan de termijn van 17 weken met vier weken worden verlengd.
De bezwaarmaker moet hierover schriftelijk worden ingelicht.

Beroep
Als het bezwaar ongegrond is verklaard in de bezwaarprocedure, komt er
geen nieuwe beslissing en blijft de initiële beslissing onverkort van kracht.
De belanghebbende kan in dat geval binnen zes weken na de ongegrondverklaring bij de rechtbank, sector bestuursrecht, in beroep gaan. Om in beroep
te gaan moet er een beroepschrift worden ingediend. Ook kan een pro forma
beroep ingesteld worden; dit kan de bezwaarmaker doen door een voorlopig
beroepschrift in te dienen.
Nadat de rechtbank het beroepschrift heeft ontvangen, vragen zij het dossier
op bij het UWV. Voordat er een zitting gepland wordt, kan de rechtbank aan
de belanghebbende of het UWV schriftelijk vragen stellen. Ook kan de rechtbank, indien nodig, deskundigen inschakelen. Bij Ziektewetzaken is dit vaak
een arts of arbeidsdeskundige. Tijdens de zitting kunnen beide partijen hun
standpunten duidelijk maken. Vindt de rechter dan dat er nader onderzoek
noodzakelijk is, dan volgt er (na verder onderzoek) een tweede hoorzitting.
Heeft de rechter voldoende informatie om tot een uitspraak te komen, dan
volgt binnen zes tot twaalf weken na de zitting de uitspraak.
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Na afloop van de bezwaartermijn (6 weken)
moet er binnen 13 of 17 weken een beslissing op
bezwaar zijn. NB Eénmalig 6 weken verlengen.

Bezwaarprocedure schematisch

1.
Bezwaarschrift

Ontvangstbevestiging
UWV

2.
Hoorzitting

UWV kijkt of de zaak
geschikt is voor mediation

3.
Beslissing op
bezwaar

Bezwaar
gegrond

UWV neemt
een nieuwe
beslissing

Geen
geslaagde
mediation

Bezwaar
ongegrond

4.
Beroep

5.
Hoger beroep
CRvB
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Mediation:
samen met de mediator
wordt er naar oplossing
gezocht

Geslaagde mediation
Dit wordt vastgelegd in een
overeenkomst en hiermee is
de bezwaarzaak afgesloten.
Soms is nog een nieuwe
beslissing nodig. Deze
zal het UWV dan naar de
bezwaarmaker toesturen.

Hoger beroep
Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan in het beroep, kan het zijn dat een
van de partijen het niet eens is met de beslissing. Zowel de belanghebbende
als het UWV kan dan hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep
(CRvB). Dit is de laatste beroepsinstantie en voor uitkeringszaken het hoogste
rechterlijke college. De termijn waarbinnen hoger beroep ingesteld moet
worden, bedraagt zes weken. In het beroepschrift moet worden aangegeven
waarom de verzoeker of het UWV het niet eens is met de uitspraak van de
rechtbank. Het is mogelijk om deze gronden na de ontvangstbevestiging,
al dan niet op verzoek van de griffier, op een later moment aan te vullen.
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Oplossen stagnerend
verzuimdossier?
SCHAKEL ONS IN VOOR EEN
MEDISCHE EXPERTISE OF
SECOND OPINION

Verkrijg duidelijkheid over
adequate behandeling en benutbare
mogelijkheden voor re-integratie.

WWW.ERGATIS.NL
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10.

Regie op Ziektewet in de praktijk

In dit hoofdstuk behandelen we drie praktijksituaties:
1. Iemand die ziek uit dienst gaat.
2. Iemand die zich binnen 28 dagen ziek meldt nadat hij al uit dienst is
gegaan.
3. Iemand die zich later ziek meldt bij het UWV en claimt dat hij dit al bij zijn
vorige werkgever was.
Deze situaties zal iedereen herkennen. De vraag is dan wat gaat u doen en hoe
neemt u regie?

Ziek uit dienst
Waar moet de ZW-eigenrisicodrager op letten als iemand ziek uit dienst gaat?
Als een werknemer ziek uit dienst gaat en onder het risico van de ZWeigenrisicodrager valt, dan moet de ZW-eigenrisicodrager een aantal acties
ondernemen:

••
••

Controleer of het re-integratiedossier op orde is.
Laat de bedrijfsarts beoordelen of de werknemer op de laatste werkdag wel
of niet volledig hersteld is.

••

Zo nee, vraag wat de prognose van herstel is.

Meldt de werknemer zich in de laatste maand ziek:

••

Laat de bedrijfsarts een uitspraak doen of de werknemer wel of niet in staat
is ‘zijn’ arbeid te doen.

••

Laat de bedrijfsarts op de laatste werkdag toetsen of er verandering in de
situatie is opgetreden.

Als er sprake is van ziekte, dan moet de ZW-eigenrisicodrager:

••
••

Het recht op, de hoogte en de duur van de ZW-uitkering vaststellen;
De ZW-uitkering uitbetalen;
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••
••

De re-integratie voortzetten.
Uiterlijk in week 6 na einde dienstverband een melding doorgeven aan
het UWV.

Heeft de ZW-eigenrisicodrager dit uitbesteed aan een private
Ziektewetuitvoerder:

••

Geef op de laatste werkdag de ziekmelding door aan de private uitvoerder.

Focus houden op het moment van herstel
De ZW-eigenrisicodrager heeft voortdurend de focus op het moment dat er
volledig herstel ontstaat. De prognose die de bedrijfsarts afgeeft, moet goed in
de gaten worden gehouden. Stel dat de bedrijfsarts aangeeft dat herstel binnen
drie maanden te verwachten is. Zorg dan altijd dat de bedrijfsarts tegen die tijd
een herbeoordeling doet om vast te stellen dat er sprake is van volledig herstel.
Waar moet de niet-eigenrisicodrager op letten als iemand ziek uit dienst gaat?
Een werkgever die geen ZW-eigenrisicodrager is moet op de laatste werkdag de
ziek-uit-dienstmelding doorgeven aan het UWV. Doet de werkgever dit te laat,
dan volgt er een boete voor de te late ziekmelding. Deze bedraagt maximaal
€ 455.
Heeft de ziekte langer dan 6 weken geduurd, dan moet de werkgever ook een
re-integratieverslag maken:
Een verkort re-integratieverslag als:

••

de werknemer na zijn eerste ziektedag tussen 6 weken en 10 weken in dienst
blijft;

••

de bedrijfsarts verwachtte dat de werknemer binnen 13 weken volledig
hersteld zou zijn er en daarom geen re-integratie-activiteiten zijn uitgevoerd.

Een volledig re-integratieverslag als:

••
••
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de werknemer na zijn eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst blijft;
de bedrijfsarts op korte termijn geen herstel verwacht.

Het UWV heeft hiervoor een overzichtelijk stappenplan op haar website
opgenomen. Vindt het UWV dat de werkgever te weinig re-integratieinspanningen gedaan heeft? Dan kan het UWV besluiten een verhaalsanctie
op te leggen (zie pagina 56).
Bezwaar indienen als niet-eigenrisicodrager
Stel dat het UWV een Ziektewetuitkering toekent terwijl de bedrijfsarts heeft
aangegeven dat de werknemer op korte termijn hersteld zal zijn. Dan kan de
niet-eigenrisicodrager in bezwaar gaan, met als argument dat de bedrijfsarts op
korte termijn herstel verwacht. Tegen de tijd dat UWV het bezwaar behandelt,
moet het UWV namelijk ook iets zeggen over dat herstel.
Uiterlijk bij de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling gaat de niet-eigenrisicodrager
nogmaals in bezwaar om te kijken of het UWV wel voldoende aan re-integratie
heeft gedaan. Kortom, ook als niet-eigenrisicodrager is het mogelijk regie te
nemen en wel op het moment dat u een toekenningsbeslissing Ziektewet
ontvangt en bij de beslissing van de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling.

Werknemer meldt zich ziek binnen 28 dagen na einde dienstverband
Is de werkgever geen ZW-eigenrisicodrager, dan zal het UWV altijd de claim
zelf beoordelen. Ze stellen vast of betrokkene tijdens het dienstverband of
op de eerste dag na het einde van het dienstverband ziek was. De nieteigenrisicodrager kan alleen maar in bezwaar gaan tegen een toekenningsbeslissing Ziektewet (zie voorgaande paragraaf ).
Als ZW-eigenrisicodrager heeft u meer grip op deze situatie. Hier gaat het
erom dat duidelijk wordt of de werknemer ziek was op de eerste dag na einde
dienstverband! Controleer dit nadrukkelijk.
Geef bij de ex-werknemer aan dat de ziekmelding in behandeling wordt
genomen, maar schort de uitkering op (via een UWV-beschikking). Vraag als
casemanager aan de bedrijfsarts om vast te stellen óf er ziekte was op de dag
direct ná einde dienstverband.
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Heeft de ex-werknemer medisch objectief bewijs wat de eerste ziektedag was?
Als dat niet aansluitend was op einde dienstverband, wijs de ex-werknemer
er dan op dat hij WW moet aanvragen omdat dat een voorliggend recht
is. Doet hij dat niet dan pleegt hij een onrechtmatige daad als het UWV de
eigenrisicodrager toch zou verplichten om Ziektewet toe te kennen.
Als de ex-werknemer niet zijn voorliggend recht op WW wil aanvragen, kan
de eigenrisicodrager naar een civielrechtelijke advocaat gaan om de uitkering
terug te vorderen. Veelal komt dit niet zover als de ex-werknemer uitgelegd
wordt dat het logisch en normaal is om WW aan te vragen. Dat we hier heel
waakzaam op moeten zijn is logisch, want anders heeft de werkgever mogelijk
12 jaar financieel last van deze onterechte teruglegging.

Werknemer meldt zich pas later na einde dienstverband ziek
Er komen situaties voor dat een ex-werknemer achteraf (bijvoorbeeld een half
jaar later) claimt ziek te zijn en dat hij dit al bij zijn vorige werkgever was. Het
UWV neemt dit vrij eenvoudig over en kan Ziektewet toekennen. Een nieteigenrisicodrager kan hiertegen alleen maar in bezwaar gaan. De werkgever die
wel ZW-eigenrisicodrager is, krijgt deze melding van het UWV terug en moet
de claimbeoordeling van deze ziekmelding doen. Als er zo veel tijd tussen zit, is
het van belang dat de casemanager de ziekmelding wel in behandeling neemt,
maar direct opschort.
Vervolgens zal de bedrijfsarts extra kritisch moeten onderzoeken of de
werknemer op de eerste dag na einde dienstverband al ziek was. De werknemer
moet dat ook medisch bewijzen aan de bedrijfsarts. Ook hier gaat het om de
vaststelling of de werknemer direct na einde dienstverband al ziek was. Een
uiterst zorgvuldige afweging is nodig, want de werkgever kan alsnog met
terugwerkende kracht verantwoordelijk worden voor maar liefst een 12-jarig
risico (2 jaar verzuim en 10 jaar WGA).
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Tips voor de eigenrisicodrager Ziektewet

1

2

3
4

5

6

Let op of de eerste arbeidsongeschiktheidsdag voor of na het einde
dienstverband ligt. Was iemand de dag na einde dienstverband niet
ziek, maar pas daarna, dan moet het UWV de Ziektewetuitkering
betalen. Want als iemand binnen vier weken na einde dienstverband,
maar na de eerste WW-dag ziek wordt, is er geen sprake van nawerking
in de Ziektewet. Hier is dan sprake van een zieke WW’er en die valt niet
onder het ZW-eigenrisicodragerschap Ziektewet en gedifferentieerde
premie ZW-flex.
Als de werknemer later met terugwerkende kracht recht op een
Ziektewetuitkering claimt, moet de werknemer medisch bewijzen dat
hij op de geclaimde dag ziek was. Stel de bedrijfsarts de gesloten vraag
of hij medisch objectief bewijs heeft gezien dat de werknemer op die
gepretendeerde dag ook echt ziek was.
Vraag na twee maanden dienstverband, maar zeker bij ziekmelding, uit
of betrokkene onder de no-riskpolis valt conform artikel 38b Ziektewet.
Ga standaard in bezwaar bij een besluit Eerstejaars Ziektewetbeoordeling en laat een arts-gemachtigde de verzekeringsgeneeskundige
beoordeling opvragen. Soms blijkt er dan sprake van no-risk te zijn,
maar het is in ieder geval een goede indicatie voor de WIA-beoordeling
en geeft handvatten voor de activiteiten in het tweede jaar.
Let op een mogelijke verbetering in jaar 2 en vraag een toetsing
verbetering belastbaarheid tweede ziektejaar aan bij het UWV. Dit
is voor de eigenrisicodrager Ziektewet mogelijk met het formulier
‘aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede
ziektejaar’. Laat de bedrijfsarts daarbij de verbeterde belastbaarheid
goed onderbouwen.
Leg afspraken met de ex-werknemer duidelijk vast en sanctioneer
overtredingen. Gebruik de groene tabel voor uitkeringen die op of
na 1 januari 2020 zijn ingegaan. Daarvoor (door)lopende uitkeringen
blijven nog onder de witte tabel vallen.
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Verzuim kost een werkgever gemiddeld € 230 per dag!
Regie op verzuim en een snelle plaatsing in passende arbeid is dus belangrijk.
Voor de werkgever, maar zeker ook voor de werknemer.

Heeft u vragen als:
•

Welke rechten en plichten hebben werkgever
en werknemer?

•

Hoe voer ik een effectief gesprek met verzuimende
werknemers, de bedrijfsarts of bijvoorbeeld het UWV?

•

Welke vragen mag ik wel en niet stellen aan
werknemer of bedrijfsarts?

Colofon

•

Op welke momenten moet ik actie ondernemen?

•

Wat is passende arbeid?

•

Hoe voorkom je verborgen verzuim?

•

Hoe bouw ik een goed verzuimdossier op en
voorkom ik een loonsanctie?
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ongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) per 1 januari 2013 heeft het
eigenrisicodragerschap Ziektewet vooral onder de grote werkgevers
een grote vlucht genomen. Een eigenrisicodrager kiest ervoor de
Ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers voor wie hij geen
loondoorbetalingsplicht bij ziekte heeft, de zogenoemde vangnetters.
Eigen risico dragen is echter geen sinecure. Een eigenrisicodrager moet
kennis hebben van de Ziektewet, een eigen verzuimadministratie voeren
en is verantwoordelijk voor het zelf betalen van de Ziektewetuitkering
en de re-integratie van de zieke (ex-)werknemer.
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Sinds de invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeids-

In dit boekje bekijken we het eigenrisicodragerschap in hoofdlijnen:
waar krijgt u mee te maken en waar moet u op letten? Ziektewetdeskundige Lex van den Heuvel geeft bovendien praktische tips.
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Hoe blijven we positief, duurzaam en waardevol inzetbaar?

