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Eigen risico dragen 
voor de Ziektewet: 
waarom wel en waarom niet?

Bij veel organisaties speelt de vraag of ze  

eigenrisicodrager moeten worden voor  

de Ziektewet. Hoe maak je die beslissing?  

Waarom is het wel of niet een goed idee?  

En doe je de uitvoering dan zelf of besteed  

je die uit? Lex van den Heuvel geeft een  

aantal overwegingen.

Door de invoering van de Wet Beperking Ziekte-

verzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters 

(BeZaVa) heeft het eigenrisicodragerschap voor de 

Ziektewet grote vlucht genomen. Maar wat houdt 

eigen risico dragen Ziektewet in? Veel werkgevers 

denken dat ze al ZW-eigenrisicodrager zijn omdat 

ze bij ziekte van hun ‘vaste’ personeel het loon ook 

al doorbetalen. Dat is een misvatting. De loondoor-

betaling bij ziekte TIJDENS een dienstverband is 

een verplichting op grond van het Burgerlijk 

Wetboek (artikel 7:629 BW).

De Ziektewet waar men eigenrisicodrager voor kan 

worden daarentegen, geldt voor mensen die geen 

dienstverband meer hebben. Zij zijn meestal door 

beëindiging van een contract voor bepaalde tijd ziek 

uit dienst gegaan vóór het einde van de 104 weken 

arbeidsongeschiktheid (wachttijd WIA). 

Let wel: we hebben het hierbij NIET over de 

werknemers die vanuit de no-riskpolis of wegens 

orgaandonatie of ziekte door zwangerschap een 

Ziektewetuitkering van UWV krijgen. Hiervoor is 

UWV altijd de aangewezen partij om bij ziekte, 

zowel TIJDENS als NA een dienstverband een 

Ziektewetuitkering te betalen. De werknemers 

waar het om gaat, zijn werknemers die ziek uit 

dienst gaan of ziek worden binnen 28 dagen nadat 

ze uit dienst zijn gegaan en vanaf de uit-dienst-

datum niet elders gewerkt hebben of een uitkering 

hebben ontvangen. Voor deze groep werknemers 

kan de werkgever eigenrisicodrager worden.

De werkgever verzorgt dan zelf de Ziektewet-

uitkering, dus hij moet: 

• beoordelen of daar recht op is (claimbeoordeling)

• de uitkering uitbetalen

• de ex-werknemer begeleiden naar herstel. 

Deze uitvoeringstaken kunnen ook deels of geheel 

worden uitbesteed aan een private uitvoerder van 

de Ziektewet. 

Waarom kiezen voor eigen risico dragen?
Waarom zou een werkgever zich al dit werk op de 

hals halen of dat willen uitbesteden aan een private 

uitvoerder? Daar zijn een aantal belangrijke 

redenen voor:

• De ZW-uitkeringen worden, zolang de 

werkgever nog in het publieke bestel (UWV) 

verzekerd is, twee jaar na de uitkering met een 

correctiefactor van bijna 2 aan de werkgever 

doorberekend. Het UWV blinkt niet bepaald uit 

in een adequate begeleiding van deze mensen:  

er is te weinig personeel, zodat in veel gevallen 

onnodig lang een ZW-uitkering wordt betaald. 

Opzienbarend is dat van de mensen die twee jaar 

lang ziek blijven en uiteindelijk een WIA-

beoordeling ondergaan:
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 - 20% vanuit de Ziektewet (het UWV-bestand)  

 wordt gekeurd. Deze groep leidt tot 55% van  

 de instroom in de WIA.

 - 80% vanuit een lopend dienstverband wordt  

 gekeurd (waar een werkgever dus zelf toezicht  

 houdt tijdens de ziekte). Daarvan komt ‘slechts’  

 45% in de WIA terecht! 

• Een ZW-eigenrisicodrager hoeft geen 

gedifferentieerde ZW-premie meer te betalen. 

Op het moment van uitstappen kunnen de dan 

zieke werknemers achter worden gelaten bij 

UWV (uitloopschade). Er hoeft geen premie 

meer te worden betaald voor die uitloopschade. 

• Door zelf de regie te voeren door middel van 

ZW-eigenrisicodragerschap kan veel beter 

voorkomen worden dat er een, voor de 

werkgever dure, WGA-status wordt toegekend. 

• De werkgever houdt zelf meer grip op het 

verzuimproces en werkhervattingsmogelijkheden 

van de (ex)-werknemer en dat leidt volgens 

onderzoeken tot een veel lagere uitkeringslast 

dan in vergelijkbare situaties bij UWV.

Hoe het eigenrisicodragerschap vorm te 
geven?
Als een werkgever ZW-eigenrisicodrager wil 

worden, kan er gekozen worden voor deels of 

geheel uitbesteden en al dan niet verzekeren of 

geheel zelf uitvoeren.

Voor een middelgrote werkgever die dichtbij de 

kleinewerkgeversgrens zit (2015: € 314.000), blijft 

het een groot risico om het ZW-eigenrisicodrager-

schap onverzekerd aan te gaan. In worst case 

zouden bijvoorbeeld twee werknemers tegelijk 

kunnen uitvallen door een ernstig ongeluk. Dan 

moet de werkgever toch echt (ongemaximeerd) 

voor die uitkeringen zorg dragen: hier zou een beter 

advies zijn om verzekerd ZW-eigenrisicodrager te 

worden. Maar ook dan geldt de vraag: is het 

financieel interessant? Een kleine middelgrote 

werkgever betaalt immers voornamelijk een 

sectorpremie. Uw assurantietussenpersoon kan  

u hier ongetwijfeld over adviseren.

Een middelgrote werkgever die dicht tegen de grens 

van een grote werkgever aanzit en zeker een grote 

werkgever, kunnen het onverzekerd eigen risico 

dragen voor de Ziektewet financieel vaak beter aan. 

Het is moeilijk om vuistregels te formuleren 

wanneer een werkgever de verplichtingen  

van het ZW-eigenrisicodragerschap beter  

zelf zou kunnen uitvoeren. Globaal zou dat 

kunnen wanneer:

• De werkgever gelooft in eigen regie en/of

• gelooft in eigen beleid dat al goed werkt  

voor het ‘vaste’ personeel en/of

• gelooft in zijn casemanagers voor ‘vast’ 

personeel.

Weeg verder af: hoeveel werknemers zouden nu 

onder het ZW-eigenrisicodragerschap vallen en 

hoeveel Ziektewetuitkering is er betaald vanaf 2012 

tot heden door UWV. Vraag bij de Belastingdienst 

de namen op van de mensen die in de toegerekende 

uitkeringslasten gedifferentieerde premie-

beschikkingen zijn begrepen. Pas dan is er inzicht in 

de zieke (ex-) werknemer(s) die zijn toegerekend. 

Voordeel van het zelf uitvoeren van de Ziektewet is 

de grip op en het directe inzicht in verzuim en aan 

verzuim gerelateerde geldstromen. Een nadeel kan 

zijn dat een casemanager zich vrij moet maken voor 

deze extra werkzaamheden en soms zijn er te 

weinig cases om er voldoende routine in te krijgen. 

Dan is uitbesteden aan een private partij een prima 

optie. Er zijn diverse partijen op de markt die u 

hierbij kunnen ondersteunen, zodat u er verder 

weinig omkijken naar heeft. Een nadeel daarvan kan 

zijn dat er afhankelijkheid ontstaat van een derde 

partij en dat er kosten in rekening wordt gebracht 

voor deze dienstverlening. 

Conclusie 
Eigenrisicodragerschap Ziektewet levert in veel 

gevallen voordelen op, of dat nu in eigen regie is  

of uitgevoerd door een private partij. Neem het 

eens in overweging!  n


