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Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ - de ‘wet BeZaVa’ 

En de rekening van de 
zieke flex-werknemer  
is voor de werkgever!

Lopen werkgevers het risico dat onverzekerde  

oud-werknemers (bijv. uit de bijstand) via hen  

weer verzekerd worden voor de werknemers-

verzekeringen? Jazeker: als er geen no-riskpolis  

van toepassing is, krijgen zij de rekening voor ziekte 

en arbeidsongeschiktheid! Een rekening die kan 

oplopen tot ongeveer € 200.000,- over 12 jaar! 

Onderschat de effecten van de BeZaVa niet!
Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een 

Ziektewetvangnetsituatie van instromers die geen 

eigen werkgever meer hebben. In verhouding is dit 

veel te veel, want qua omvang bedraagt deze groep 

18% van de werkende bevolking. De overheid kiest 

ervoor om (middel)grote werkgevers te prikkelen 

deze forse instroom van Ziektewetvangnetters te 

beperken door hen financieel verantwoordelijk  

te maken. Hiervoor is op 1 januari 2013 de Wet 

beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

vangnetters (BeZaVa) ingevoerd.

De meeste werkgevers zullen in 2014 nog niets van 

de veranderingen merken. Alleen de vervuilende 

(middel)grote werkgever zal van de rekening 

schrikken. De kosten voor ziekte en arbeids-

ongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden 

toegerekend aan de laatste (middel)grote werk-

gever. Nu zal de groep mensen voor wie u extra 

risico loopt relatief beperkt zijn, maar zeker over 

een periode van twaalf jaar gaat het om heel veel 

geld.

Bij wie ligt de eerste ziektedag?
Om werkgevers te stimuleren mee te werken  

aan het terugdringen van de WIA-instroom, wordt 

de manier waarop de gedifferentieerde premie 

Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld 

aangepast. 

Op dit moment betalen werkgevers alleen een 

gedifferentieerde premie WGA voor werknemers 

met een vast dienstverband (WGA-vast). Vanaf 

2014 bestaat de gedifferentieerde premie Whk  

uit drie onderdelen:

• Gedifferentieerde premie WGA-vast

• Gedifferentieerde premie WGA-flex

• Gedifferentieerde premie ZW-flex

Werkgevers gaan een hogere gedifferentieerde 

premie ‘ZW-flex’ betalen als een werknemer  

in het Ziektewetvangnet komt. Ook geldt een  

hogere gedifferentieerde premie ‘WGA-flex’  

als deze vangnetter in de WGA komt. 

Om wie gaat het nu precies?
Voor wie loopt de werkgever zelf het risico? Het  

gaat om de ZW-gerechtigden zonder werkgever 

(los van de uitzendsector):

• zieke werknemers waarvan de 

arbeidsovereenkomst is beëindigd en die ziek  

uit dienst gaan (kan contract voor bepaalde of 

onbepaalde tijd zijn geweest);

• zieke werknemers die binnen vier weken na  

einde dienstverband ziek worden onder de 

zogenaamde nawerking van de Ziektewet  

(geldt alleen indien ze nog geen WW-recht 

hebben);

• zieke werknemers van wie de arbeids-

overeenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd;
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• oproepkrachten (nul-urencontracten) die in 

aanmerking komen voor een ZW-uitkering; 

• werknemers die een fictieve dienstbetrekking 

hebben, zoals thuiswerkers, stagiaires of 

provisiewerkers.

En om wie niet?
In een aantal situaties hoeft de werkgever het loon 

van de zieke werknemer niet te betalen en krijgt hij 

daar ook geen rekening voor via de toerekening bij 

de gedifferentieerde premie. We hebben het dan 

over de zogenaamde Ziektewetvangnetuitkering. 

Deze geldt voor:

1. Werkneemsters die ziek zijn als gevolg van een 

zwangerschap of bevalling; 

2. Werknemers die ziek zijn als gevolg van 

orgaandonatie;

3. Arbeidsgehandicapten / personen met 

structureel functionele beperkingen die vallen 

onder de no-riskregeling Ziektewet. Neemt een 

werkgever bijvoorbeeld iemand in dienst die een 

WAO-, WAZ- of WIA-uitkering heeft of korter 

dan vijf jaar geleden nog een uitkering heeft 

gehad, dan hoeft hij de eerste vijf jaar het zieken-

 geld niet zelf te betalen. De werkgever mag twee 

maanden na de indiensttreding vragen of de 

werknemer onder deze regeling valt. Dit gebeurt 

relatief weinig in de praktijk waardoor werk-

gevers veel geld laten liggen;

4. Werknemers die ziek zijn en ooit een Wajong-

uitkering hebben gehad (voor hen geldt een 

onbeperkte no-riskregeling);

5. Werknemers die in dienst zijn gebleven met een 

WIA-uitkering en binnen de eerste vijf jaar ziek 

worden.

Voor deze werknemers neemt het UWV de 

loondoorbetalingsplicht over tot 100% van het 

(gemaximeerde) loon in het eerste jaar en 70%  

in het tweede jaar. De werkgever moet dan wel  

de ziekmelding aan het UWV doorgeven.

Drie categorieën (klein, middelgroot en groot)
In de berekening van de gedifferentieerde premies 

WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex worden 

werkgevers in drie categorieën ingedeeld. Binnen 

iedere categorie komen de premies op een andere 

manier tot stand:

• kleine werkgevers (met een loonsom van 

maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige 

loon per werknemer): premie op sectorniveau 

– geen individuele toerekening.

• middelgrote werkgevers (met een loonsom  

tussen 10 en 100 keer het gemiddelde premie-

plichtige loon per werknemer): gewogen 

gemiddelde van sectorpremie en individuele 

premie. (Hoe groter het bedrijf, hoe groter de 

individuele toerekening. De grens middelgroot  

ligt voor 2013 op € 302.000,-).

• grote werkgevers (meer dan 100 keer het 

gemiddelde premieplichtige loon per werk-

nemer): premie op individueel niveau (voor 

bedrijven met premieplichtig loon > € 3.020.000). 

Er gelden minimum en maximum bandbreedtes voor 

de premies (nu nog niet bekend). Duidelijk is dat 

geldt: hoe groter het bedrijf, hoe groter de invloed 

van de eigen ZW-instroom. Kleine werkgevers 

betalen een sectorale premie en worden dus  

niet direct op hun eigen instroom afgerekend. 

In schema ziet dit er als volgt uit:
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Vaststellen van de gedifferentieerde premie 
Ieder jaar worden de premies door het UWV 

berekend en door de Belastingdienst vastgesteld. 

Voor het berekenen van de gedifferentieerde 

premie kijkt het UWV naar gegevens van de twee 

jaar ervoor. De Belastingdienst informeert werk-

gevers in het najaar over de gedifferentieerde 

premie Whk. Omdat deze premie vanaf dit jaar uit 

meerdere onderdelen bestaat, kunnen werkgevers 

tegen ieder onderdeel van de premie bezwaar 

maken bij de Belastingdienst. 

Het T-2 principe 
Bij de premiedifferentiatie geldt het T-2 principe 

dat we ook kennen bij de gedifferentieerde 

WGA-premie. Het jaar T is het jaar waarvoor de 

premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever 

het individuele risico vast te stellen, gaat het UWV 

uit van de instromers in het ZW-vangnet van het 

jaar T-2 (oftewel twee kalenderjaren eerder). 

Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor 

het jaar 2014, wordt er dus gekeken naar de gedane 

uitkeringen in 2012. Bij de WGA-flex betreft het dan 

de mensen die ziek zijn geworden na 2010 en vanaf 

2012 in de WGA zijn gekomen. Bij de ZW-flex gaat 

het om instromers in het jaar 2012. 

Voorlichting over instroom door UWV
Het UWV berekent de gedifferentieerde premie 

Whk 2014 op basis van gegevens over 2012. Het 

gaat om Ziektewet- en WIA-uitkeringen die in dat 

jaar zijn toegekend. Werkgevers kregen en krijgen 

voor werknemers met een vast dienstverband 

altijd een kopie van de toekenningsbeslissing. 

Die beslissingen hebben zij voor flexwerkers de 

afgelopen jaren niet gekregen. In 2013 is het UWV 

daarom werkgevers alsnog gaan informeren over  

de toekenningsbeslissingen uit 2012. 

Daarna kunnen zij alsnog bezwaar maken tegen 

die beslissingen. Werkgevers ontvangen alleen  

een bericht indien er schade is ontstaan die aan hen 

toerekenbaar is. Niet alle werkgevers ontvangen 

dus automatisch bericht. Het is belangrijk de 

beschikkingen goed te controleren. 

Keuze voor eigenrisicodragerschap ZW 
Al sinds 2003 bestaat de mogelijkheid voor werk-

gevers om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te 

worden. Werkgevers kregen dan een korting op de 

sectorpremies. Vanaf 2014 hoeft de eigenrisicodrager 

Ziektewet de gedifferentieerde premie ZW-flex niet 

te betalen. 

De eigenrisicodrager Ziektewet betaalt daarentegen 

zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte 

nog recht hebben op een Ziektewetuitkering. Dus 

zelfs als de werknemer uit dienst is gegaan, moet de 

werkgever blijven zorgen voor verzuimbegeleiding 

en re-integratie. De werkgever gaat dus de Ziekte-

wet uitvoeren in plaats van het UWV. Linksaf of 

rechtsaf, een (middel) grote werkgever betaalt zelf 

de rekening. Werkgevers hebben een groot belang 

om de eigen schade te beheersen. Door eigenrisico-

drager Ziektewet te worden, hebben zij veel meer 

regie en sturing op de eigen schade.

En nu verder?
Start in ieder geval met een goede controle van de 

brieven van het UWV en de gedifferentieerde 

premiebeschikking van de Belastingdienst. Als 

hulpmiddel heeft VeReFi een unieke ZW/WGA-Flex 

beschikkingen tool ontwikkeld, toegankelijk voor de 

abonnementhouders (werkgeversabonnement of 

dienstverlenersabonnement). Indien er bezwaar 

gemaakt dient te worden, zijn er in de tool links 

opgenomen naar voorbeeld-bezwaarbrieven. Houd  

er rekening mee dat de bezwaartermijn zes weken 

bedraagt.

Maar minstens zo belangrijk: kijk kritisch naar de 

houding in de organisatie ten opzichte van verzuim. 

Geldt het principe ‘ziek is ziek’? Of kijkt de 

organisatie vooral naar wat een medewerker nog 

wél kan doen? Een register casemanager kan hierin 

een belangrijke rol spelen. En tenslotte staat elke 

werkgever voor de beslissing of hij in het publieke 

bestel blijft, ernaar terugkeert of juist eigenrisico-

drager wordt. De rekening is voor de werkgever!  

De mogelijkheid om er zelf invloed op uit te oefenen 

is er voor de ZW- en WGA-eigenrisicodrager.
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