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Door hoge ZW-flexrekenpremie en minimumpremie 

Met ingang van 1 januari 2014 betalen grote werkgevers  
zelf voor de eigen ‘flex-werknemers’ die instromen in  
de Ziektewet en voor flexwerkers in de regeling Werk-
hervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-flex). 
Door de hoge reken- en minimumpremie van UWV 
verwachten we dat het voor grote bedrijven snel 
aantrekkelijk zal zijn eigenrisicodrager te worden.

Dit is niet eenvoudig, maar stel het bedrijf heeft al 

jarenlang geen schade en geen personen ziek uit 

dienst. Zelfs de minimumpremie ZW-flex is dan  

al een fors bedrag en dit bedrijf zou dus kunnen 

bedenken dit risico zelf te gaan dragen. Een 

verzekering is niet noodzakelijk omdat er sinds  

2013 geen borgstelling nodig is. Dit is een groot 

verschil met het tot nu toe bekende WGA-

eigenrisicodragerschap. Wel dient geregeld te  

zijn dat deze (ex) flexwerknemer toegang heeft  

tot een gecertificeerde bedrijfsarts. Het contract 

daarvoor moet aan de Belastingdienst overhandigd 

worden om eigenrisicodrager te kunnen worden. 

Een werkgever dient goed na te denken over de 

uitvoering van de uitbetaling en de arbo- en 

re-integratieverplichtingen: zelf doen of 

uitbesteden aan private uitvoerders van de 

Ziektewet?

En wat als bedrijf wel schade heeft?
De afweging wel of niet eigenrisicodrager te 

worden, wordt overigens eenvoudiger indien een 

bedrijf wel schade heeft gehad in 2012. We nemen 

een nog groter bedrijf met 100 miljoen premie-

plichtige loonsom die in 2012 een aantal schade-

situaties heeft gehad: in totaal € 100.000 aan 

ZW-uitkeringen. Het gemiddelde werkgeversrisico 

voor deze klant is dan 0,1% (100.000 / 100.000.000 

*100%). Kortom, precies gelijk aan het landelijk 

gemiddelde risico voor ZW-flex. 

Eigen risico dragen voor grote 
bedrijven snel aantrekkelijk

We hebben het al eerder over gehad: UWV  

belast uitkeringen door via het T-2 principe. Dit 

betekent dat de uitkeringen ingegaan na 2012 in 

2014 meetellen. Let op dat de schade in 2015 wel 

hoger wordt, omdat we in 2014 nog het effect 

hebben dat we pas betalen vanaf het moment dat de 

uitkering in 2012 gaat lopen. Voor 2015 terugkijkend 

naar het jaar 2013 gelden mogelijk al wel volle 

schadejaren.

De minimum ZW-flexpremie bedraagt in het jaar 

2014 voor grote werkgever die geen schade hebben 

0,14%. Zie ook het artikel op pagina 7.

Stel nu dat een groot bedrijf een premieplichtige 

loonsom heeft van € 40.000.000,-. Wanneer er 

geen uitkeringslasten zijn in 2012, bedraagt de 

ZW-flexpremie toch al minimaal 0,14% oftewel  

€ 56.000,- op jaarbasis. Een ZW-eigenrisicodrager 

betaalt zelf de Ziektewetuitkering voor zieke 

flexwerkers en de kosten voor arbo- en  

re-integratie. Hoe verhoudt die € 56.000,- zich  

dan tot het risico dat het bedrijf loopt? 
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Een ZW-eigenrisicodrager 

moet veel regelen, maar kan 

dat natuurlijk uitbesteden

Dit betekent dat er op de rekenpremie geen korting, 

maar ook geen opslag volgt. De rekenpremie is 

alleen al 0,34% over € 100.000.000,- : dit betekent 

een bedrag in contanten van € 340.000,-. De 

werkgever maakt de afweging om zelf de schade te 

gaan dragen. Op basis van recente instroomcijfers in 

2013 is de verwachting dat de zelf te dragen 

uitkeringslast in 2014 ca. € 30.000,- bedraagt en in 

2015 zo’n € 60.000,-. Het jaar 2014 valt lager uit 

omdat er pas betaald hoeft te gaan worden vanaf  

het moment dat de uitkering begint te lopen. De 

zogenaamde staartlasten van reeds ingegane 

uitkeringen blijven bij UWV achter. Vervolgens 

maakt de werkgever een inschatting dat de arbo-  

en re-integratiekosten (uitvoeringskosten) zo’n  

€ 20.000,- zullen gaan bedragen.

Deze werkgever kiest voor het eigenrisicodrager-

schap omdat de nu te verwachten schadelast met 

uitvoeringskosten geprognosticeerd wordt op  

€ 50.000,- in totaal en er bij UWV (publieke bestel) 

maar liefst € 340.000,- betaald moet worden. 

Daarbij is het grote voordeel dat de werkgever met 

het ZW-eigenrisicodragerschap zelf regie kan 

voeren over de schade. Natuurlijk is elke analyse 

maatwerk en dient elke situatie afzonderlijk 

bekeken te worden. 

Help, wat ingewikkeld! 
Het eigenrisicodragerschap staat bij veel bedrijven 

nog niet hoog op de agenda. De verwachting is dat 

veel werkgevers pas over dit onderwerp gaan 

nadenken als de daadwerkelijke beschikking goed 

bekeken en gecontroleerd wordt (zie ook artikel  

op pagina 7). Bij bedrijven die al wel over dit 

onderwerp nadenken, merken we schrikreacties  

als de wetgeving duidelijk wordt. 

Het eigenrisicodragerschap lijkt ook zo ongelooflijk 

complex. Zo moet er o.a. een aparte ziek-uit-dienst 

administratie bijgehouden worden en moet het 

recht op en de hoogte van de uitkering vastgesteld 

worden. De werkgever dient een verzuim- en 

re-integratiebeleid op te stellen, inclusief sanctie-

beleid. Hierbij dient rekening te worden gehouden 

dat er bij wijzigingen in hoogte en/of duur van de 

uitkering een beschikking zal moeten worden 

aangevraagd bij UWV. Ook dient de werkgever het 

proces in te richten inzake bezwaar en beroep op 

beschikkingen bij UWV. Natuurlijk kunnen externe 

uitvoerders deze zaken allemaal uit handen nemen. 

Hoe dan ook houdt de werkgever de eind-

verantwoordelijkheid en dat kan best bedrijven 

afschrikken en doen besluiten om bij UWV te 

blijven. Maar dat betekent wel dat de regie uit 

handen wordt gegeven aan UWV. Terwijl juist de 

grote werkgever zeer veel geld kan besparen door 

wel eigenrisicodrager te worden. 

Let op het werving- en selectiebeleid!
En tot slot, of u nu eigenrisicodrager wordt of niet: 

kijk naar het werving- en selectiebeleid. Check 

altijd referenties! Al valt iemand op de eerste 

werkdag al uit, u kunt zomaar de rekening voor 

maximaal 12 jaar arbeidsongeschiktheid 

toegerekend krijgen. Het is een misvatting om te 

denken dat een werkgever tijdens de proeftijd  

geen risico loopt. Er is alleen geen risico wanneer  

de no-riskpolis van toepassing is! Vraag daarom 

altijd na twee maanden dienstverband of de 

werknemer structureel functioneel beperkt is of  

een arbeidsgehandicaptenstatus heeft. n
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