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Flex with my Ex

Sinds de inwerkingtreding van BeZaVa bent u  

als werkgever financieel verantwoordelijk voor  

uw ex-werknemer. Dat was u al voor uw vaste 

personeel via de 104 weken loondoorbetalings-

verplichting uit het Burgerlijk Wetboek en de 

kosten van 10 jaar WGA. Voor veel werkgevers 

was juist dit langdurige financiële risico bij vast 

personeel het motief om te kiezen voor flex-

relaties. Immers, bij ziek-uit-dienst-melden 

gingen de gevolgen over naar de sector. 

Globaal beeld Flex
Uit een analyse van 350 WGA-Flex-dossiers met een 

instroom in 2012 en 2013 komt het volgende beeld 

naar voren.

• 61% van de WGA-Flex-uitkeringen is toegekend 

aan vrouwen, 39% aan mannen.

• Qua leeftijd zit er een oververtegenwoordiging  

in de jongere leeftijdsgroep. Slechts 27% van de 

ingestroomden is ouder dan 50. 

• Meer dan 30% van de instromers is jonger dan 35. 

• Qua oorzaak is er in 59% van de gevallen sprake 

van óf zuiver psychische klachten óf psychische 

klachten in combinatie met een fysieke 

aandoening. 

Veel van de aandoeningen die tot uitval leiden,  

zijn chronisch en waren al aanwezig bij de aanvang 

van de werkzaamheden. Veel flex-werknemers  

zijn al eerder in aanraking geweest met arbeids-

ongeschiktheid in de voorgeschiedenis. 

Effect van grondige medisch-inhoudelijke 
check op dossiers
WGA Control heeft voor een opdrachtgever 100 

dossiers opgepakt met een WGA-instroomdatum  

in 2012. Al deze dossiers hebben we gecontroleerd 

op de juistheid van toerekening, toekenning en 

continuering. 

Het resultaat is dat de doorbelasting aan de 

werkgever met inmiddels 50% is gereduceerd.

Een kwart behoorde qua toerekening niet toe aan  

de flex-populatie.

Na succesvol bezwaar is door UWV toegekend:

12% : IVA vanaf start loongerelateerde uitkering  

  i.p.v. 80-100 WGA 

5% : IVA 1 jaar na instroom loongerelateerde  

  uitkering 

10% : IVA 2 jaar na instroom loongerelateerde  

  uitkering

Een aantal jaren heeft deze keuze voor flex-relaties 

‘gewerkt’ bij arbeidsongeschikte werknemers  

die ziek-uit-dienst gingen tijdens de wachttijd bij 

afloop van hun tijdelijke contract. Velen stroomden 

echter uiteindelijk de WGA in. Te veel. Oplossing 

vanuit de wetgever per 1 januari 2014: BeZaVa.  

Van het ene op het andere moment en met terug-

werkende kracht vanaf 1 januari 2012 krijgen 

werkgevers de rekening van de arbeidsongeschikt-

heid van ex-werknemers.

Concreet: weg ‘Flex’, want het betalen van tot  

12 jaar uitkeringslasten na afloop van het dienst-

verband is nu niet echt ‘Flex’. 

Ook van ‘ex’ lijkt het weinig kenmerken meer te 

hebben. Je moet betalen, je verantwoordelijk 

tonen, re-integreren, noem maar op. Klinkt meer 

als een tot 12 jaar na de scheiding gedwongen 

voortgezet huwelijk.
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Beschouwing
De kosten verbonden aan WGA-Flex zijn hoog.  

Veel werkgevers zijn actief bezig met Ziektewet en 

WGA-Vast. We zien vooral bij eigenrisicodragers 

voor WGA-Vast dat er nauwelijks actie wordt 

ondernomen op WGA-Flex. De schadelast lijkt  

niet goed in beeld.

UWV stuurt niet alle beslissingen tijdig toe, maar 

kan deze later alsnog toerekenen aan de werkgever. 

Dit is bij Flex meer dan bij Vast het geval. 

De gedifferentieerde WGA-Flex premie 2015 is 

voor veel grote werkgevers 2 tot 2,5 maal hoger 

geworden dan de premie 2014. De portefeuille 

verdient daarom o.i. juist aandacht met focus. Er 

bouwt zich een WGA-Flex-bestand op over 10 jaar 

met hoge kosten. 

De problematiek in de Flex-dossiers is complex.  

Het vereist grondige kennis van de sociale zekerheid 

om de lasten maximaal te kunnen reduceren. Een 

interne check door de werkgever sec op toerekening 

levert nauwelijks resultaat op, omdat het personeels-

dossier gemiddeld genomen erg dun is. Je moet veel 

dieper het dossier in dan bij WGA-Vast.

Bij een juiste controle verdwijnt er tot 50% van  

de lasten!

Advies
• Wordt z.s.m. ZW-eigenriscodrager, zodat u 

de doorloop naar WGA daar kunt beïnvloeden. 

• Laat de WGA Flex-dossiers controleren op 

toerekening en op de medisch-, arbeids-

deskundige- en bestuursrechtelijke inhoud.   n


